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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
 
Datum: 2017-09-05 
 
Plats: Jessica Enevold, Gefionvägen 1 
 
Närvarande: Carina L, Carin H, Oscar H, Eva N, Christian Ö, Assar Lindén (ny) 
Jessica Enevold (ny) 
 
Frånvarande: Hans S, Alexander V 
 
§ 1  Mötets öppnande 

 Ordförande Carin H hälsade välkomna och öppnade mötet. 
 

§ 2  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 

 
§ 3 Val av mötesordförande 

 Carin H mötesordförande. 
 

§ 4  Val av sekreterare 
 Oscar H mötessekreterare. 

 
§ 5  Val av justerare 

 Carina L och Christian Ö valdes till att justera protokollet. 
 
§ 6  Ny styrelsemedlem 

 Jessica Enevold invald i styrelsen som suppleant. 
  
§ 7  Föregående protokoll 

 Genomgång och godkänt. 
 

§ 8  Ekonomi 
 Den nya kassören Assar Lindén har ännu inte tillgång till konton. Resultatet redovisas 

nästa möte. Dock bedöms ekonomin av erfarenhet från tidigare år och utlägg vara bra. 
 

§ 9  Grannsamverkan 
 Eva N berättade att polisen som skötte grannsamverkansbiten har slutat så aktiviteten 

ligger något i träda. Som tidigare undersökts var det litet intresse för 
trygghetsvandringar i området. 

 I Mariedal fungerar grannsamverkan bättre – Eva N undersöker hur deras verksamhet 
fungerar. 
 

§ 10  Webmaster 
 Webmaster var inte på plats – men styrelsen vet att inlägg efterfrågas till facebook och 

hemsida. 
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§ 11  Materialansvarig, nyinköp 
 Mest tält, betongblandare och stegar som lånas ut. Nya tält och bord har inköpts under 

året. 
 Christian Ö kan tänka sig ta över som materialare efter årsskiftet. 
 Oscar H kollar upp priser på röjsåg, vedklyv och långt spolmunstycke till 

högtryckstvätt. 
 Christian Ö kollar upp och köper ny grill. 
 Carin H undersöker juridiken och ansvarsbiten vid utlånande av ”farliga” maskiner 

 
§ 12  Ordning och reda  

 Carina L informerade om att återvinningsstationen blivit upprustad. 
 Carina L kontaktar kommunen för att se om det finns några planer för Studentviken  

bl a lekplats, vassröjning, skylt om ”beachcode”, parkering och bilar på gräsmattan. 
 Carina L kollar med kommunen om vi får röja lite grenar längs väg till strand samt om 

kommunen anvisa upphämtningsplast för grenar och sly. 
 

§ 13  Ny kassör efter 1/5 2017 
 Styrelsen beslutade att ge den nya kassören Assar Lindén fullmakt att hantera och 

administrera villaföreningens bankärenden.  
 
§ 14  Städdag 1 okt 

 Städdag och flottupptagning söndag 1 okt 10.00. Samling vid badplatsen. 
 Ev röjning i Lillan och Iduna samt längs vägen till badplatsen. 
 Oscar H köper olja till flotten. 
 Korvgrillning! 
 Hans S lägger ut blänkare på facebook och hemsida. 

 
§ 15  Övriga frågor 

 En medlem har efterfrågat en sk ”Beachcode”, dvs någon form av skylt med regler hur 
man ska uppföra sig på badplatsen då det idag kan vara ganska stökigt, hög ljudnivå, 
fula ord m.m. Denna kan lämpligen sättas på badplatsens befintliga skylt på 
parkeringen. Ordning och reda kollar med kommunen om detta kan ordnas.  

 En medlem har framfört att fläktljud från Telenor är störande och om föreningen kan 
trycka på för att få en förbättring. Medlemmen har redan en fungerande. 
kommunikation med Telenor och denna får fortgå och resultat inväntas. En fråga är 
om flera i området kanske störs. Webmaster lägger ut inlägg om problemet och 
författas av Jessica E. 

 
§ 16  Nästa möte och glöggprovning 

 Tisdagen den 5 december kl 19.30 hos Assar Lindén, Rostavägen 3 
 

§ 17  Mötet avslutas 
 Ordförande tackade för deltagandet! 
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Carin Håkansson   Oscar Häggström 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Carina Lindquist   Christian Österberg 
Justerare    Justerare 
 


