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Detta var 2015!
Medlemsantalet var 201 vid årets slut. (195 st år 2014) Kul att se ett
trendbrott från de förra årens medlemstapp. Årsavgiften har varit
100 kr/medlem. Föreningens främsta uppgift under 2015 har vid
sidan om att ordna valborgs irande och låna ut redskap, varit att öka
intresset för föreningen genom utskick, Facebook och hemsida.

Föreningens valborgs irande genomfördes traditionsenligt lite kallt
väder med kör och tipsrunda. år kunde ingen talare uppbringas.
Stort tack till kör och tipspromenadskontruktör. Under irandet ut-
sågs även vinnaren föreningens nya fototävling. Vinnaren blev Eleo-
nore Ardin. Bålet kunde sedan tändas och brinna trots den nederbörd
som kom ner från skyn.

Årets majbrasa brann skapligt trots regnväder...

Stranden rensades från tång och strandens sand, som med hjälp av
vinterns is och vindar för lyttats över ytan, omfördelades till sin rätta
plats av medlemmarna samband med städdagen den maj. Under da-
gen sjösattes även föreningens senaste inköp en bad lotte. Vidare sat-
tes en ny informationstavla upp vid badplatsen. Denna blev dock kort-
varig ,då vandaler välte ner och förstörde delar av tavlan. Föreningens
årsmöte hölls sedan samband med städdagen. Ett 30-tal medlemmar
slöt upp. På årsmötet anmälde en medlem sitt intresse och invalddes
direkt styrelsen. Efter detta konstituerande möte och genomgång av
övriga ärenden bjöd föreningen traditionsenligt på korv.



Den nya ina lotten sjösätts...

Föreningens materiel har utnyttjats litigt. Kompletteringar och re-
servdelar har inhandlats. Den nya materialförvaltaren Carin Håkans-
son har under året fortsatt med uthyrningen och dess organisation.
Under året har bland annat främst tälten varit litigt utlånade.

Bredband via Affärsverkens ibernät har äntligen kommit till Bergåsa.
Under åren har även priset sänkts. (För att sedan öka igen genom ett

Informationstavlan som senare vandaliserades...



tveksamt beslut om att ta bort ROT-avdraget). Fortsätt och anmäl in-
tresse till Affärsverken så kommer möjligheten till iber så fort tillräck-
ligt många per gata anmält sitt intresse!

Elavtalet är inne på sitt sjätte år. Totalt ingår lite drygt 800 hushåll
portföljen fördelat på Bergåsa, Västra Mark, Hästö och Spandelstorp.

Bergåsa/Västra Mark-området är 167 hushåll anslutna. Information
om avtalet presenterades under året på hemsidan.

Hemsidan och Facebook har besökts litigt och webmastern skönjar
en uppåtgående trend. För att hålla mediet intressant, uppdaterar
webmastern innehållet så ofta som möjligt. Gå gärna in och titta och
kom gärna med inlägg och förslag på vad föreningen ska arbeta med.

Anslagstavlan som är utplacerad korsningen Sagavägen och Krono-
bergsgatan har fortsatt användas för att sprida information samband
med de utskick som utförts. Den nya infotavlan vid badplatsen vanda-
liserades men kommer att återuppstå på en ny plats under 2016.

Under våren hölls en loppmarknad ”Lillan”. Föreningen stod för tält
och bord och en föreningsmedlem höll resten.. Vill någon fortsätta
med liknande aktivitet kontakta någon styrelsen.

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden där angelägna
frågor för vår stadsdel har behandlats. Många av de önskemål, som
kommit från medlemmar eller aktualiserats under styrelsesamman-
trädena, har vidarebefordrats till berörda myndigheter. Under året har
även ett informationsblad skickat ut till samtliga området.

Utvecklingen inom elavtalet. Blå linje föreningsportföljen



Valberedningen har, liksom 2014, haft svårigheter att inna nya intres-
serade till styrelsearbete. De oligatoriska posterna är lyckligtvis för
närvarande besatta men vi måste dock alla tänka på att föreningen
drivs ideellt av föreningens medlemmar, och att en föryngring är be-
hövlig.

Föreningens ekonomiska ställning framgår revisionsberättelse.
Vid årsslutet fanns ett plusresultat föreningen om 29 161 kr.
Största utgiftsposten under året har varit bad lotten för 16 085 kr.
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