
Bergåsa Villaförening 

Protokoll, styrelsemöte 2013-12-04 

§1 Mötets öppnande 

§2 Sittande ordförande Mattias Svensson valdes till mötesordförande 

§3 Martin Löndahl valdes till mötessekreterare 

§4 Alexander Vujovic valdes till justerare av protokollet 

§5 Föregående mötes protokoll gicks igenom. 

§6 Ekonomi: fram till dags dato har 214,5 hushåll betalat in medlemsavgiften för 2013 
och 1 har betalat avgiften för 2014. Föreningen har 23.375,14:- disponibelt. 

§7 Nästa års utskick diskuterades. Följande beslöts: 

 ett inbetalningskort ska ingå i utskicket 
 trycket ska vara enkelt och billigt, men layouten proffsig 
 det ska komma ut i slutet av mars 2014 
 Oscar Häggström ansvarar för layout och tryckning 

§8 Föreningens material och hemsida diskuterades. Följande beslöts: 

 en grensax ska köpas in 
 en grensåg ska köpas in 
 bensin till den gräsklippare som används för gemensamma ytor ska 

köpas in 
 Martin Löndahl ansvarar för att ett nytt fotbollsmål vid Lillans 

fotbollsplan byggs våren 2014 

§9 Hans har registrerat ett facebookkonto i föreningens namn, i syfte att lätt få ut 
information till många.  

§10 Elavtalet: Bergåsa Villaförening har en egen portfölj under 2013, i vilken 40% av 
priset är bundet över lång tid, 40% är bundet på 1-2 år. Vintertid är den rörliga 
delen 10% och sommartid 30%, för ett årsgenomsnitt på på 20% rörligt. Framöver 
ska portföljerna för villaföreningarna Bergåsa, Hästö och Spandelstorp slås samman. 
Information kring elavtalet ska läggas ut på föreningens hemsida, vilket Hans 
Södergren ansvarar för, sedan han fått materialet från Mattias Svensson. 

§11 Övriga frågor: 

 styrelsens ledamöter har samtliga glatt noterat att tekniska förvaltningen har 
gjort ett strålande jobb med att röja upp i området kring studentviken. Martin 
Löndahl ansvarar för att få iväg en ”Dagens Ros” till BLT, som ett litet tack för 
detta. 

 Bredbandsfiber: Bergåsa är av Affärsverken indelat i ett flertal mindre områden, 
ofta omfattande en gata. När runt 40% (andelen beroende lite av hur de aktuella 
fastigheterna ligger) av de boende inom ett sådant område anmält att de är 
intresserade av fiberkabel, påbörjar Affärsverken utredning därom. 
Villaföreningen ska försöka få till ett informationsmöte med affärsverken i början 
1 maj, i samband med föreningens årsmöte, och information kring detta ska 
finnas med på vårens utskick. Mattias Svensson ansvarar för detta. 



 Grannsamverkan: Eva Nilsson har varit på informationsträff med polisens Anders 
Wiklander, som informerade om att man kan anordna samverkanspromenader, 
företrädesvis vintertid, för att identifiera mörka – otrygga – områden. Eva ska 
försöka få till en sådan promenad, för att sedan kunna föra informationen vidare 
till tekniska förvaltningen i hopp om att få eventuella brister åtgärdade. 
Information om detta bör gå ut via hemsidan. 

§12 Nästa möte planeras till 24 februari 2012. 

§13 Mötet avslutas. 
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