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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 

Datum: 2015-02-10  Plats: Alexander Vujovic 

 

Närvarande: 

Alla utom: Alexander Buxhoeveden, Patrik Ivarsson 

 

1  Mötets öppnande 

 Mattias Svensson välkomnade och öppnade mötet 

 

2  Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

 

3 & 4  Val av mötesordförande, - sekreterare 

 Mattias Svensson mötesordförande, Oscar Häggström mötessekreterare.  

 

5  Val av justerare 

 Martin Löndahl valdes till att justera protokollet 

  

6  Föregående protokoll 

 Ok 

 

7  Ekonomi 

 Föreningen har ca 31 000 i kassan.(kassör ej närvarande) 

 

8  Materialansvarig 

 Ej närvarande, men meddelat att slangen till högtrycket ej ännu är inhandlad 

 Förslag på att köpa in tapetbord diskuterades och beslutades. Hans Södergren kollar 

upp en längre modell. 

 Alexander Vujovic har kollat upp marknaden för byggställning. 5-7 meters höjd kostar 

mellan 12000-18000. Frågan om inköp avvaktar något och får mogna då detta innebär 

en stor investering. 

 Föreningen ska lägga ut en blänkare om ”önskemål att köpa in” på hemsidan. Hans 

Södergren fixar. 

  

9  Ordning och reda 

 Martin Löndahl har kontaktat kommunen angående avtal om avsvarsfrågan gällande 

badflotte. Parkchefen skulle återkomma med förslag till avtal under v 8.  

 Flotten ska inköpas! Beslut finns från 2014. Iläggning sker i samband med årsmöte. 

 Fotbollsmålen i lillan ska repareras av Martin Löndahl. Oscar Häggström inhandlar 

virke efter uppmätning. 

 

10  Grannsamverkan 

 Inget större intresse för föreslagna trygghetsvandringar. Endast en intresseanmälan. 

 Förslagsvis ordnar vi en träff med polisen angående inbrottsprevention i höst. Hans 

Södergren informerar via hemsida och Alexander Vujovic tar hand om 

informationsdelen. 

 

11  Utskick 
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 Utskick med info om föreningen mm ska ske runt 20 mars 

 Oscar Häggström uppdaterar det gamla utskicket och skickar för synpunkter inom 

föreningen. Komplettering av info ska ske med bl a fototävling, bredband, vad vi ska 

syssla med, badflotten osv… 

 

12  Valborg 

 Oscar Häggström tar fram ”att fixalistan” 

 Eva Nilsson kollar oljefat 

 Mattias Svensson har förmedlat till kommunen att kiosk kan drivas på stranden. (även 

valborg?) 

 Mattias Svensson kollar talare och kör 

 Alexander Vujovic fixar tipsrundekonstruktör och priser 

 

13 Övriga frågor 

 Meddelande om att edborgarförslagen har diarieförts har inkommit till föreningen. Nu 

återstår bara väntan… 

 Pris i fototävlingen: Alexander Vujovic kollar upp fotobok för runt 300 kr som 

förstapris och funderar även över andra och eventuellt tredjepris. Biobiljetter? 

 Föreningen diskuterade föreningens framtida styrelsemedlemmars fortsatta deltagande 

och svårighet att få fram nya intressenter. Info och förfrågan om nytillskott får komma 

i utskick, hemsida och på årsmöte. 

 

13  Nästa möte 

 25/3 hos Hans Södergren 

 

13  Mötet avslutas 

 Tack för semlorna! 

 

 

 

 

 

 

Mattias Svensson   Oscar Häggström 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Martin Löndahl 

Justerare 

  

 

 

 

 

 


