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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 
Datum: 2014-10-08  Plats: Martin Löndahl, Sagavägen 10 
 
Närvarande: alla utom Hans Södergren 
 
1  Mötets öppnande 

 Mattias S välkomnade och öppnade mötet 
 

2  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 

 
3 & 4  Val av mötesordförande, - sekreterare 

 Mattias S mötesordförande, Oscar H mötessekreterare.  
 

5  Val av justerare 
 Mattias S valdes till att justera protokollet 

  
6  Föregående protokoll 

 Ok 
 

7  Ekonomi 
 33 907.07 i kassan. Några ”nya” medlemmar. 
 Lite svårt att utläsa vem som hyrt/betalt saker. Ny rutin/info? 

 
8  Materialansvarig 

 Främst tält som varit uthyrda. Ca 10 gånger under sommaren. Övriga saker har varit 
stege och kompostkvarn. 

 Hans S lägger in blänkare om vad vi har att låna ut på hemsidan.  
 Inköpsförslag: Ny slang till högtryckstvätt, dränkbar pump och byggnadsställning. 
  

9  Ordning och reda 
 Problemet med ansvarsfrågan angående flotten fortsätter. Jurist ska återkomma med 

svar till Martin L. 
 
10  Grannsamverkan 

 Information kommer. Trygghetsvandring innan årsskiftet? Vi bör i så fall identifiera 
otrygga platser, stråk och dylikt. (Anders Wiklander byter roll på polisen – 
grannsamverkansdelen från polisens sida upphör?) 

 Hemsida, facebook och anslagstavla om intresse för trygghetsvandring. Alexander V 
författar och kontaktar Anders Wiklander. 

 
11  Medborgarförslag 

 Medborgarförslag författade av föreningsmedlem gällande dåligt röjda parker och 
farliga trädgrenar samt fotbollsplan i lillan. Föreningen står bakom dessa förslag till 
100% 
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12  Höstutskick 

 Inget höstutskick – info på hemsida, facebook och anslagstavla mm istället 
 

13  Arbetsdag 
 Ingen planerad arbetsdag i höst. Kommunen har gjort vissa arbeten och objekten ser 

bra ut för tillfället. 
 

14  Övrigt 
 Affärsverken har undringar om vi kan marknadsföra fiber. Vi gör inte det utan 

informerar bara. Hans lägger upp de nya sänkta priserna på hemsidan 
 ”Skylt med hundar förbjudna på badplatsen” har mottagits olika. Skylten har tagits 

bort men föreslås ersättas av vanlig ”hundar ska hållas kopplade på badstranden” 
skylt. Mattisas S tar hand om frågan. 

 
15  Nästa möte 

 Hos Oscar H, Vasagatan 25 - 3 dec 
 
16  Mötet avslutas.  

 Ordförande tackade för deltagandet. 
 
 
 
Mattias Svensson   Oscar Häggström 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Mattias Svensson 
Justerare 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


