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Verksamhetsåret 2022 

 

Medlemsantalet var 224 st vid årets slut och årsavgiften ligger kvar oförändrad på 

100 kr /medlemshushåll. 

 

På våren släpptes äntligen restriktionerna för Covid-19 och vi kunde börja träffas 

igen. Planeringen sattes snabbt i gång för årets aktiviteter. Valborgskören kunde 

repetera och vår nyanlagda boulebana blev flitigt använd. 

 

Ett lokalt företag, Niklas och EKS AB, skänkte nya fotbollsmål till föreningen. Målen 

monterades och placerades på Frejalundens fotbollsplan till alla fotbollsspelares 

glädje. 

 

Äggjakt 

På Påskafton anordnade Villaföreningen äggjakt i Frejalunden för alla barn i området. 

Det blev en stor uppslutning av utklädda barn som fick leta godisägg. 

 

Valborg och 1 maj 

Årets Valborgsfirande blev lyckat och välbesökt. Glada studenter från BTH samsades 

med oss på Studentvikens badplats i vårt firande med körsång, vårtal, tipspromenad 

och sprakande majbrasa.  

 

 
 

Den första maj hade vi den årliga vårträffen och vi hjälptes åt att räfsa bort tång och 

kratta ut sanden kommunen hade levererat till oss. Föreningens badflotte sjösattes 

och vi avslutade med korvgrillning och årsmöte i Frejalunden. Avgående 

styrelsemedlemmar tackades av och ny materialansvarig valdes in. 

       



 
 
 
 

 

 

Höstträff 25 september 

Under föreningens höstträff tog vi upp flotten och klippte buskar och träd i parkerna.              

Vi passade dessutom på att plantera 850 lökar av krokus, snödroppe, pärlhyacint och 

vårstjärna på olika ställen i området. Detta för att våra pollinerare ska få lite hjälp när 

de vaknar på vårkanten. Vi avslutade träffen som vanligt med korvgrillning. 

        

Halloween                                                                                                                                                                       
Den 29 okt bjöd Villaföreningen åter in till Halloween-
firande och Lillan förvandlades till de läskiga varelsernas 
park. Tipspromenaden var utlagd mellan gravstenar, och 
skelett och häxor som hängde i träden. Effektfullt ljus och 
rök bidrog till att skapa en passande atmosfär. Vi som 
anordnar denna kväll tycker troligen att det är ännu 
roligare än barnen. Extra tack till medlemmar som lånade 

ut pynt, rökmaskin och belysning och den hemlige eldjonglören som återigen dök 
upp. 

Glöggmingel och minijulmarknad                                                                                            
Den andra advent utökades glöggminglet i Lillan 
till en minijulmarknad. Besökarna kunde köpa 
keramik, akvareller, fågelholkar, kakor, skär- 
brädor, julkransar m.m tillverkade av talangfulla 
Bergåsabor. Julkören sjöng Christmas carols och 
vi fick pepparkakor och glögg. Runt ett hundratal 
personer besökte minijulmarknaden.       

 

Villaföreningens tält har under året fått vara med om diverse festligheter och det 

märks att tältuthyrningen är en verksamhet som medlemmarna uppskattar. Som 

vanligt har även verktygen använts flitigt. 

 

På föreningens hemsida gjordes flertalet inlägg under året om bl.a. elavtalet 

Föreningsportföljen och föreningens aktiviteter. Den nya Facebookgruppen ”Vi på 

Bergåsa” som skapades i januari hade mot årets slut fått ihop hela 250 följare. 

 

Styrelsen jobbade vidare med sin skrivelse till kommunen under året.   

Uppdateringar av aktivitetslistan kan man läsa om i våra protokoll som finns på 

föreningens hemsida. 

 

Styrelsen har utöver årsmötet haft sex ordinarie protokollförda sammanträden                

(2 feb, 29 mars, 18 maj, 31 aug, 6 okt och 24 nov).  

 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av revisionsberättelsen.  

Vid årsslutet, 2022-12-31, fanns ett plusresultat hos föreningen om 17 786,70 kr.  


