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Verksamhet
Medlemsantalet var vid årets slut 253. Årsavgiften har varit 70 kr/medlem.
Föreningens årsmöte hölls den 1 maj vid Lillan under uppslutning av ett 50-tal medlemmar. Efter val
och övriga årsmötesärenden så pratade Sara Harrysson och Camilla Bonnier Fryksén om " Lite tips
hur vi kan få vårfint i vår trädgård" och därefter bjöd föreningen på korv.
Föreningens vårbål genomfördes tyvärr inte, pga ett eldningsförbud.
1:a maj samlades många av de på Bergåsa och V-Mark boende till en storstädning av området kring
Studentvikens badplats. Arbetsglädjen var stor och resultatet gott.
Föreningens materiel har utnyttjats flitigt. Ersättningsmateriel köps in fortlöpande.
Materielförvaltare har varit Dan Vest som vid årsslutet valde att sluta efter många trogna år som
materialförvaltare. För tälten har Mia Juliusson varit ansvarig.

Trafiksituationen. Under 2011 genomfördes en trafikmätning, sammanfattning av

trafikmätningar utförda den 8-15/6 2011
Kronobergsgatan
Antal fordon = 3513
Andel hastighetsöverträdelser = 52%
Maxhastighet = 67 km/tim

Idrottsvägen
Antal fordon = 4199
Andel hastighetsöverträdelser = 7%
Maxhastighet = 45 km/tim

Vasagatan
Antal fordon = 1109
Andel hastighetsöverträdelser = 11%
Maxhastighet = 42 km/tim
Hastighetsproblem Vår förening har under flera år planterat blomlådor och placerat ut på
strategiska ställen, i syfte att dämpa hastigheten i genomfartstrafiken. När lådorna togs bort
inför vintern 2010 konstaterade vi att de var i alltför dåligt skick för att kunna användas
ytterligare en säsong. Styrelsen tog då kontakt med trafikansvariga inom Karlskrona Kommun
för att se om det är möjligt att sätta ut fasta farthinder i någon form. Denna kontakt resulterade
i att kommunen genomfört hastighetsmätningar inom vårt område. Kommunen anordnar bara
farthinder i undantagsfall och resultatet av mätningarna gör att kommunen inte kommer att
vidta fler åtgärder.

Parkeringsproblem
Styrelsen har även varit i kontakt med Telenor, för att påtala att boende har svårt att hitta parkering
utanför sin egen bostad på grund av att Telenor använder bl.a. Bergsgatan som personalparkering. Det
finns tyvärr små förhoppningar om att detta ska lösa parkeringsproblemen. Det har framgått av
kommunens information att det finns tillgängliga parkeringsplatser på Bergåsas gator, varför vi
uppmanar alla boende, som störs av detta, att kontakta kommunen och påtala vilka olägenheter det för
med sig.
Preem: Styrelsen har varit i kontakt med Preem för att ge villaförningen medlemmar rabatt på biltvätt
och hyra av släpvagn.
Bredband via Affärsverken löper fortfarande på årsbasis. Intresserade hänvisas direkt till AffV.
Elavtalet är inne på sitt andra år utav tre. Antalet som anslöt sig uppgick till ca 170 abonnenter. Nya
intresserade kan vända sig till AffV.
Hemsida och e-mail. Föreningen har fått nya ansvariga. Hemsidan www.bergasa.se hålls uppdaterad.
E-mail har inte använts under året.
Anslagstavlan är utplacerad i korsningen Sagavägen och Kronobergsgatan för att nå ut med
information till medlemmarna.
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden där angelägna frågor för vår stadsdel har
behandlats. Många av de önskemål, som kommit från medlemmar eller aktualiserats under
styrelsesammanträdena, har vidarebefordrats till berörda myndigheter.
Föreningens ekonomiska ställning framgår i revisionsberättelse.
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