
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 Närvarande: Mattias Svensson 
   Martin Löndahl 
   Eva Nilsson 
   Patrik Ivarsson 
  Hans Södergren 

§5 Mattias Svensson valdes till justerare av protokollet 

§6 Föregående mötes protokoll gicks igenom. Summering av Affärsverkens 
informationsträff om fiberkabel har lagts ut på hemsidan. 

§7 Genomgång av förberedelserna inför valborg. 

 Ansökan om polistillstånd har lämnats in. 
 Kör har arrangerats. 
 Ivar Wenster har engagerats som talare. 
 Oscar Häggström ansvarar för vatten och brandsläckning. 
 Alexander Vujovic ansvarar för bevakning av högen, så att den inte tillåts växa sig 

för stor. 
 Mattias Svensson ordnar med tändning av bålet. 
 Alexander Vujovic ordnar tipspromenad inklusive vinster till densamma. 
 Alexander, Oskar och Mattias står vakt i skift tills elden brunnit ut. 
 Mattias Svensson ordnar ljudanläggning. 

§8 Diskussion kring första maj. Eva Nilsson ska beställa ett lass sand till Lilla Stranden 
söder om studentviken. 

§9 Ekonomin ser god ut, det finns för närvarande 36.500:- på kontot. 

§10 Senaste informationen om grannsamverkan är ännu inte utlagd på hemsidan. 
Trygghetsvandring har inte ordnats och det är nu för ljust för att det skall vara lönt. 
Eventuellt får det göras ett nytt försök i höst, när mörkret fallit på. Eva Nilsson ska 
kontrollera informationen på hemsidan och komplettera med ny i den mån det 
behövs. 

§11 Materialfrågor. Den nyaste av föreningens två cementblandare, som varit 
försvunnen i två år, har nu återlämnats. Samtliga större verktyg har nu spraymålats 
med föreningens namn för att undvika dylika incidenter framöver. 

 Grensåg och sekatör med teleskopskaft har införskaffats, liksom en liten grensåg 
och bensin till gräsklipparen. 

 Facebook: 26 personer har anslutit sig till föreningens sida. 

§12 Diskussion kring styrelsen kommande verksamhetsår. Sittande ordförande Mattias 
Svensson, kassör Patric Ivarsson, sekreterare Oscar Häggström samt ledamöterna 
Martin Löndahl, Alexander Vujovic och Eva Nilsson kvarstannar samtliga på sina 



poster åtminstone ett år till. Hans Södergren ämnar kvarstanna som suppleant, men 
vill avsäga sig materialansvaret. Valberedningen Anna Sahlén och Marie Svanhall är 
informerade om detta. 

§13 Det beslutas att föreningen ska köpa in en badflotte till Lilla Stranden och att 
15.000:- ska avsättas till detta ändamål. Hans Södergren ska undersöka marknaden. 
Förhoppningen är att den ska komma på plats under sommaren. 

§14 Nästa möte blir årsmötet 1 maj. Kallelse till detta har utgått i god tid via hemsida 
och information i områdets brevlådor. 

§15 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

Mattias Svensson Martin Löndahl 

ordförande sekreterare 


