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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 
Datum: 2012-09-04 
Plats: Maria Linderoth-Olausson 
 
Närvarande: 
Jörgen Gustavsson 
Mia Juliusson 
Maria Linderoth-Olausson 
Hans Södergren 
Oscar Häggström 
Patrik Ivarsson 
Stefan Carlsén 
Mattias Svensson 
 
 
 
1 Val av mötesordförande, - sekreterare 
Jörgen G mötesordförande, Oscar H mötessekreterare.  
 
2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
3 Årsplan för styrelsen 
Diskussion om vad som ska göras: 

 5-6 möten – flest runt 1 maj 
 Huvudsaklig uppgift; 1 maj firande, uthyrning och årsmöte 
 Årsmöte = förslagsmöte där årsplanen läggs upp 

 
4. Fryshus 

 Kalender på nätet för samtliga uthyrningssaker 
 Fixa rutan med ”plyfa” samt ny lysrörsbelysning – M L-O beställer och ”fixar”. 
 Ev alla nycklar in till materialare för att kunna hålla koll och ordning och reda. 

Materialare dikterar villkor. 
 Bord inkluderas i tälthyra! 
 Regler bör skickas ut och sättas upp på anslagstavla. Vem? 
 Betalning av tälthyrare dåligt. Endast 50 % har betalat. Ev höja årsavgift istället för 

hyra? Lämna ut postgirotalong med hyresbeloppet i samband med hyra? 
 
5 Grannsamverkan 

 Utskick från polisen  - Anders Wiklander om områdets status. Ingen förhöjd 
brottslighet. Länka till dokument på hemsidan? 

 Vi har ansvaret. Uppdatera grannsamverkansdokumentet i föreningen och dela in i 
områden – gator, kvarter mm samt utse ansvarig. Om detta görs kan ev 
försäkringspremier sänkas. 
 

 
6 Hemsidan och information 

 Ordförande kollar nuvarande Webmasters intresse för hemsidan. 
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 Ev hitta ny Webmaster – OH kollar med J5 Productions. Resultat vid nästa möte. 
 Joakim Nordström kollar ny logga och utskicksbroschyr. Ordnar ev tryckeri och 

material. Inbjuds till nästa möte.  
 
 
7 Trafiken 

 Som tidigare - Mätningar gjorda – inga superhastigheter uppmätta. 
 Hastigheterna är högst på Kronobergsgatan 
 Kolla ev rondell i korsningen Kronobergsgatan/Bergsgatan. SC kollar med Hans 

Juhlin. 
 
8 Ekonomi 

 Vi har en god och stabil ekonomi i föreningen. 
 Inköp av cementblandare (fler stolar nästa år) 

 
9 Övrigt 

 Önskemål om boulebana i lillan har framkommit. Ska arbetsgrupper skapas för 
eventuella projekt? Vi står för pengar medan intressenter står för arbete. Jens 
Harrysson informeras och får ta in kostnadsförslag. 

 Hantverksdag i lillan. Initiativ från ett antal hantverksintresserade tjejer. Vi står för 
bord och tält.  

 M L-O informerade om möte med EL-avtalet (Affärsverken). Ev fler villaföreningar 
ska gå med. Fritt för enstaka abonnenter att teckna avtal när som helst. För info så bör 
vi hänvisa till Affärsverken – länk på hemsidan. 

 Valberedningen informeras om ny ordförande. 
 
10 Nästa möte 
24 oktober kl 18.00 hos Martin Svensson, Odengatan 2 
 
Jörgen tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jörgen Gustavsson    Oscar Häggström 
Ordförande     Sekreterare 
  
 
 
 
 


