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Medlemsantalet var vid årets slut 195 (220 st år 2013). En viss
minskning medlemsantalet kan skönjas. Årsavgiften har varit 100
kr/medlem. Föreningens främsta uppgift under 2014 har vid sidan
om att låna ut redskap, varit att försöka öka intresset för föreningen
genom utskick och hemsida.

Föreningens valborgs irande genomfördes traditionsenligt lite kallt
väder med Ivar Wenster som talare, kör och tipsrunda. Bålet kunde
dock inte tändas pga stark vind. Stort tack till kör, talare och de nya
tipspromenadskontruktörerna!

Någon dag efter valborg beslutade ordföranden att ändå tända på bra-
san och därmed sparade föreningen ca 3000 kr som en eventuell bort-
forsling av riset skulle ha kostat.



Stranden rensades från tång och ny sand fördelades över ytan sam-
band med städdagen den maj. Föreningens årsmöte hölls samband
med städdagen. Ett 30-tal medlemmar deltog. Efter detta konstitue-
rande möte och genomgång av övriga ärenden bjöd föreningen på korv.

Föreningens materiel har utnyttjats litigt. Kompletteringar och re-
servdelar har inhandlats. Den nya materialförvaltaren Alexander von
Buxhoveden har under året fortsatt med uthyrningen och dess orga-
nisation. Under året har bland annat material inklusive tält varit litigt
utlånade.

Grannsamverkan håller på att växa fram och organisationen håller på
att upprättas av polisen. Villaföreningen, genom Eva Bergelin, har be-
vakat utvecklingen och resultatet har redovisas löpande på hemsidan
och föreningens protokoll. Frågan ställdes under året till medlem-
marna om intresse för trygghetsvandring. Intresset var svalt och frå-
gan återupptas eventuellt under 2015.

Bredband via Affärsverkens ibernät har äntligen kommit till Bergåsa.
Föreningen har under året hållit kontakt med Affärsverken för att få
tidig information att delge medlemmarna. Under året har även priset
sänkts! Fortsätt och anmäl intresse till affärsverken så kommer möjlig-
heten till iber så fort tillräckligt många per gata anmält sitt intresse!

Elavtalet är inne på sitt femte år. Sammanlagt är vi ca 800 abonnenter
tillsammans med Spandelstorp och Hästö. Inköpen gjordes under rätt
tillfällen 2014 och därför undveks de högre priser som dök upp un-
der sommaren pga det torra vädret. Elinköpen för 2015 är klara och
säkrade och elpriset bedöms därför bli drygt öre lägre under 2015
jämfört med 2014.



Hemsidan har nu med sitt nya innehåll varit igång under ett år med
Hans Södergren som webmaster. En ökad användning har noterats.
Hemsidan kommer att hållas uppdaterad och all information som är
viktig för medlemmarna inns att hitta där.

Anslagstavlan som är utplacerad korsningen Sagavägen och Krono-
bergsgatan har under året använts för att sprida information sam-
band med de utskick som utförts. En ny anslagstavla beslutades under
året att placeras vid badstranden. Beslut har även tagits om att sjösätta
en bad lotte. Verkställandet har har pga olika anledningar dock skju-
tits till sommaren 2015.

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 styrelsesamman-
trädena, har vidarebefordrats till berörda myndigheter.

Valberedningen har, liksom 2013 haft svårigheter att inna nya intres-
serade till styrelsearbete. De oligatoriska posterna är besatta men
minst en suppleant saknas. Vi måste dock alla tänka på att föreningen
drivs ideellt av föreningens medlemmar.

Föreningens ekonomiska ställning framgår revisionsberättelse.
Vid årsslutet fanns ett plusresultat föreningen om 31 897 kr. Största
utgiftsposten under året har varit sand till badstranden för 200 kr.
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