
 

Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening   

Datum: 2016-09-07 

Plats: Carina Lindquist 

Närvarande: Mattias Svensson, Patrik Ivarsson, Carin Håkansson, Carina Lindquist, Hans 

Södergren, Eva Nilsson, Christian Österberg, Alexander Vujovic. 

Frånvarande: Oscar Häggström. 

1 Mötets öppnande 

 Mattias Svensson hälsade alla välkomna, speciellt nya medlemmen Christian 

Österberg och förklarade mötet öppnat. 

2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

3 Val av mötesordförande 

 Mattias Svensson valdes som mötesordförande. 

4 Val av mötessekreterare 

 Alexander Vujovic valdes som mötessekreterare. 

5 Val av justerare 

 Christian Österberg valdes till att justera mötesprotokollet. 

6 Föregående mötesprotokoll, årsmötet 

 Föregående mötesprotokoll och tillika årsmötet gicks igenom och godkändes. 

7 Ekonomi 

 God ekonomi råder i föreningen. Dagens datum finns det 46 555 kr i kassan. 

Medlemsantalet är 207 st. 

8 Grannsamverkan 

 Inget att notera under denna punkt. 

9 Webmaster 

 Hans Södergren försöker hålla sidan uppdaterad. Efterfrågar tips och inlägg från 

övriga medlemmar. Efterlyser protokoll för 2016. Kollar upp möjligheten att lägga till 

en ”köp och sälj” tråd på hemsidan.  

 

 



10 Materialansvarig 

 Utlåning av föreningens material fungerar bra. Då en del av materialet börjar bli slitet 

föreligger ett behov av nyinköp. Utlåning av tältet är både eftertraktat och uppskattat. 

Inköp av nytt tält föreligger då det gamla är i dåligt skick. Detsamma gäller 

föreningens bord och bänkar. 

Förlag på nya produkter att införskaffa ska presenteras på nästa möte. Redskapen som 

ska bytas ut kommer att läggas ut på hemsidan där intresserade får lägga bud. 

Det föreligger behov av åtgärd beträffande ventilationen i lokalen där föreningens 

redskap förvaras för att förbättra miljön. 

11 Kommande inköp 

 Nytt tält samt bord och bänkar kommer att köpas in. Hans Södergren och Patrik 

Ivarsson ska ta fram förslag på lämpliga produkter. En lövblås med blås, sug samt 

strimlingsfunktion kommer också att köpas in. Detta ombesörjs av Hans Södergren. 

12 Internet via fiber, erbjudande från Ansluten 

 Erbjudande från Ansluten (www.ansluten.net) till villaföreningens medlemmar 

kommer att läggas ut på hemsidan. Via Mattias Svensson och Alexander Vujovic 

kommer flera andra leverantörer att kontaktaktas och erbjudas möjlighet att komma in 

med bra erbjudanden till föreningens medlemmar. Även möjlighet till bra erbjudande 

beträffande teknisk utrustning, inkoppling, ledningsdragning m.m. kommer att 

efterfrågas. Resultatet av detta arbete kommer efterhand att läggas ut på hemsidan. 

13 Arbetsdag 

 Höstens arbetsdag gå av stapeln den 2 oktober kl 10:00. Information om arbetsdagen 

kommer att finnas på hemsidan, facebook samt anslagstavlorna. Arbetsuppgifter som 

kommer att behöva utföras under arbetsdage är bl.a. uppdragning av badflotten, 

rensning samt städning av materialförrådet, köra kasserat material till tippen, installera 

fläkt i materialförrådet. Även röjning av Lillan (beroende på uppslutning kan flera 

områden bli aktuella) är en traditionell arbetsuppgift. Carina Lindqvist kontaktar 

kommunen så att renset förhoppningsvis kan avlägsnas genom deras försorg. 

Arbetsuppgifterna kommer att delas ut i samband med uppstarten. Som vanligt 

kommer det att serveras grillad korv med diverse tillbehör.  

14 Valborg 

 Hög tid att redan nu försöka hitta en talare till nästa års traditionella 

valborgsmässofirande. Carin Håkansson kollar upp några namn som visat intresse för 

att ställa upp.  

15 Styrelsens framtid 

 Ordförande Mattias Svensson och kassör Patrik Ivarsson deklarerade att de har för 

avsikt att stiga av efter flera års arbete i villaföreningens styrelse. Det är därför viktigt 

att genast ta höjd för att hitta ersättare till dessa poster.  

 

 



16 Övriga frågor 

 Trafiksituationen, med bl.a. höga hastigheter, skapar otrygghet i området. Carin 

Håkansson ska försöka få till en mätning av hastigheten i bostadsområdet. Om denna 

mätning kommer till stånd kan resultatet sedan ligga till grund som påtryckningsmedel 

mot kommunen att vidta lämpliga åtgärder. 

 

Det har inkommit information till styrelsen att en boende i området har upplevt 

fläktarna från Telenord som störande.  Detta problem har inte påtalats av flera. 

Styrelsen ämnar inte vida några vidare åtgärder i ärendet såvida inte flera klagomål 

inkommer. 

 

Förslag togs upp i styrelsen att införskaffa en större låda/box till stranden. I 

lådan/boxen ska förvaras leksaker för lek och skoj i samband med bad. Leksakerna 

införskaffas genom donationer från medlemmarna. Dessa leksaker får användas fritt 

av badande med kravet att återställa efter användandet. 

 

Carin Håkansson kommer, i villaföreningens anda, att kontakta kommunen med 

klagomål beträffande att kommunen inte ämnar ersätta de borttagna träningsredskapen 

vid motionsspåret. 

 

Kassör Patrik Ivarsson informerade att villaföreningen har ett deklarationsansvar. 

Detta är nu ombesörjt och gäller för 5 år framåt.  

17 Nästa möte 

 Onsdagen den 23 november kl 19:00 hos Alexander Vujovic på Kronobergsgatan 34. 

18 Mötet avslutas 

 Mötet avslutat och ordförande tackade för deltagandet. 

 

Mattias Svensson    Alexander Vujovic 

Ordförande     Sekreterare 

 

Christian Österberg 

Justerare 


