Styrelsen

Som styrelsemedlem bidrar du till föreningens överlevnad.
Du ges möjlighet att bättre bekanta dig med de boende i
området och att driva frågor som är angelägna för oss alla.
Det krävs ingen föreningsvana för att göra nytta här
– endast en vilja att hålla igång vår villaförening.
En frekvent omsättning av styrelsen är lika viktig som
alla våra medlemmar, för att föreningen ska överleva och
utvecklas. Inför årsmötet ges möjlighet för nya representanter. Välkommen att kontakta oss.
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Välkomna...
… alla boende på Bergåsa, Västra Mark,
Arnö och Elleskär
till vår villaförening!
I år har vi gett vårt utskick en ansiktslyftning samtidigt
som en ny och omarbetad hemsida har publicerats
– se www.bergasa.se
Håll också utkik efter vår anslagstavla i hörnet av
Kronobergsgatan/Sagavägen, som vi har för avsikt att
uppdatera kontinuerligt. Vi hoppas att vi blir många
medlemmar också detta år som tillsammans bidrar till
ett trivsamt och tryggt boende.
Väl mött var och en till ett nytt föreningsår!
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Jörgen Gustavsson		

Ordförande		

0722-53 66 52

Mia Juliusson		

Kassör		

0455-126 62

Mattias Svensson		

V. ordf		

0709-70 19 90

Oscar Häggström 		

Sekreterare

070-377 58 06

Stefan Carlsén 		

Grannsamverkan

0455-293 32

Maria Linderoth-Olausson

Ordning & reda

0733-30 66 08

Hans Södergren		

Materielansvarig

0455-31 12 64

Patrik Ivarsson		

Suppleant		

0455-37 12 12

Verksamheten sker på ideell basis och finansieras med medlemsavgifter.
Årsavgiften är på 70 kr och betalas in på Plus Giro 59 32 75-1.
För er som använder Internet-bank; ange namn, adress och telefonnummer.

BERGÅSA-VÄSTRA MARK
VILLAÄGARFÖRENING

STYRELSEN BERGÅSA-VÄSTRA MARK:S HUVUDUPPGIFTER ÄR TRYGGT, TREVLIGT OCH ORDNING & REDA

Grannsamverkan

Trafiken

Valborgsfirande i Studentviken

Grannsamverkan börjar ånyo ta form då polisen har tagit
över initiativet. I sitt initiativ har polisen tagit fram nytt
material och börjat med ett digitalt utskick med information
och status för brottsligheten i regionen kopplat till grannsamverkan. Utskicket publiceras på föreningens hemsida.
Föreningens status är, att de få grupper som vi hade
registrerade har fallit ur registren. Grupperna var dock
gamla och dess aktivitet var nog i ärlighetens namn låg.
Nystarten har genererat några förändringar mot tidigare,
bl.a. ska respektive förening ha ett kontaktombud (utgår
ur styrelsen) samt vara indelad i grupper/områden med
kontaktpersoner.
Det vi nu behöver göra, om intresse finns, är att nyskapa
grupper/områden. Föreningen behöver således få in personer som är villiga att bli kontaktpersoner för respektive
område. Bedömningen är c:a 7-10 grupper för föreningen,
beroende på intresse och viljan att ta på sig ansvar. Starten för respektive område börjar sedan med en information från polis, räddningstjänst och försäkringsbolag.
Intresserade är välkomna att kontakta Stefan Carlsén
för mer information.

Påminn dig själv, dina vänner och bekanta om
hastighetsbegränsningen som gäller i området.
Max tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen.
Tänk också på att högerregel gäller i ALLA
korsningar. Vid parkering gäller 10 meter från
närmsta korsning. Poliskontroller kommer att genomföras.

Valborgsmässoafton firas traditionsenligt i Studentviken.
Försäljning av kaffe, saft, kaka och korv samt tipspromenad från kl. 19.30. Bålet tänds c:a kl. 20.00.
Brännbart trädgårdsavfall kan lämnas på bålplatsen
med start lördagen den 20 april kl. 08.00.
Bålets storlek bestäms numer inte av oss. Det är villkorat i polisens/räddningstjänstens tillstånd, Därför stoppar vi när bålet har uppnått tillåten storlek. Tippning får
endast ske med hjälp av skottkärra.

Föreningens verktyg och utrustning

Exempel på utrustning som finns att låna är, partytält,
cementblandare, häcksax, längre stegar m.m. På vår hemsida finns fullständig förteckning över verktyg och utrustning
samt information om uthyrning.
Betald medlemsavgift är ett krav för att få låna/hyra föreningens materiel och tält.
Villaföreningen har även förhandlat fram ett förmånligt elavtal – för mer info kontakta Affärsverken.
PROBLEM MED RÅTTOR

Boende i området har uppgett att de vid flera tillfällen har
haft oönskade besök av råttor. Vi ber alla vara restriktiva
med fågelmatning och varsamma med komposthantering.

Strandstädning och årsmöte 1 maj

Traditionsenligt träffas vi nere i Studentviken kl 10.00
för att städa vår strand inför den kommande badsäsongen. Ta med skottkärra och de redskap som du tror
kan behövas och en fikakorg. Alla är hjärtligt välkomna
att delta. Vid klockan 12.00 övergår städningen till det
stadgeenliga årsmötet. I samband med detta kommer
grillad korv med tillbehör att serveras.

Årsmöte

1 maj

