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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 

Datum: 2012-10-24 

Plats: Martin Svensson, Odengatan 2 

 

Närvarande: 

Jörgen Gustavsson (JG) 

Martin Svensson (MS) 

Mia Juliusson (MJ) 

Maria Linderoth-Olausson (MLO) 

Stefan Carlsén (SC) 

Oscar Häggström (OH) 

 

Samt extra inbjuden Joakim Nordström angående utskick mm 

 

 

 

1 Val av mötesordförande, - sekreterare 

 Jörgen Gustavsson (JG) mötesordförande, Oscar Häggström (OH) mötessekreterare.  

 

2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

 

3 Fryshus 

 Samtliga nycklar in till JG. 

 Ingen uppdatering har skett av hemsidan vid dagens datum. 

 Postgiroblankett till hyrestagare. Ingen kontroll vem som betalar men… 

 Lägga upp alla saker på hemsida samt hur man hyr mm. 

 Hans Södergren ansvarar enkom för uthyrningen!!! 

 

4 Anslagstavla 

 Hans Södergren (HS) bestämmer om regler och dylikt och sätter upp info. 

 

5 Grannsamverkan 

 Info: Närpolischef Anders Wiklander ”ansvarar” för grannsamverkansgrejen – 

kontaktperson. Polisen har ”ledartröjan”. Frågan är dock vem som ska göra vad – 

namn till polisen!? 

 Text om samverkan kommer till hemsida under november?! 

 

6 Hemsidan 

 Frågan ställd till J5 gruppen om ”webmasteri”. Möjlighet finns – frågan är bara ett 

beslut. Frågan är också ställd till Joakim Nordström(JN) om samma sak.  

 Dagen webmaster? ska ta bort ej aktuella namn och lägga upp nya - som Patrik 

Ivarsson (PI) – invald som trafikansvarig… 

 

7 Utskick 

 Förslag presenterade av JN och diskuterades i gruppen. 

 Tryck kan JN fixa ca 995 kr/100 ex moms samt 40 kr /10 ex moms för överskjutande. 

1 v ”trycktid” 
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 Utskick efter jul där nya inflyttade hälsas välkomna. 

 Text om området ska med i utskicket. 

 Ökad avgift till 100 kr??? 

 Blänkare om att inte mata fåglar i onödan – råttor… 

 Info om utlånat material… 

 Foton av styrelsen ska med. JN kan ordna fotograferingen. 

 Nytt förslag skickas ut via mail för godkännande av styrelsen. 

 

8 Trafik 

 Frågan om rondellen ställd till Hans Juhlin – kostnad ca 200-300 kkr. 

 Trafikansvarig (PI) upprättar ”medborgarförslag” ställt till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 Hastigheten känns hög – kan fler 30 skyltar sättas upp? (sekreteraren har frågat 

trafikingenjör på WSP och hon ansåg att det inte finns en chans att kommunen 

kommmer att sätta upp fler skyltar samt att det inte kommer att hjälpa). 

 Ta med blänkare om hastigheten i utskicket – dvs önskemålet att ta det lugnt i 

området… 

 

9 Övrigt 

 Boulebana – Intressenterna gavs uppgiften att presentera kostnad och skötselförslag.  

 Hantverksdag – Intressenter kontaktar oss om intresse finns. 

 Enligt Martin Svensson (MS) gavs dålig info från affärsverken angående elavtalet då 

han ringde. Info eller hänvisning bör finnas i utskick och på hemsida – se Hästö 

villaförenings hemsida… 

 Valberedning informeras om att ordförande ( JG), kassör (MJ) och 

grannsamverkansansvarig (SC) har lämnat önskemål om utträde. 

 Konstituerande möte i januari??? 

 

 

 

10 Nästa möte 

 30/1 2013 hos Oscar Häggström, Vasagatan 25, 18.00  (070-377 58 06) 

 

 

Jörgen tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Jörgen Gustavsson    Oscar Häggström 

Ordförande     Sekreterare 

  

 

 

 

 


