
 

Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening   

Datum: 2018-02-13 

Plats: Christian Österberg, Studentgatan 2 

Närvarande: Carin Håkansson, Carina Lindquist, Hans Södergren, Christian Österberg, Assar 

Lindén, Alexander Vujovic, Eva Nilsson. 

Frånvarande: Oscar Häggström, Jessica Enevold. 

1 Mötets öppnande 

 Carin Håkansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

3 Val av mötesordförande 

 Carin Håkansson valdes som mötesordförande. 

4 Val av mötessekreterare 

 Alexander Vujovic valdes som mötessekreterare. 

5 Val av justerare 

 Hans Södergren valdes till att justera mötesprotokollet. 

6 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll (2017-11-30) gicks igenom och godkändes. 

7 Ekonomi 

 Dagens datum finns det 32 432 kr och 95 öre i kassan. Inga väntande betalningar 

belastar kontot. Ett fåtal hushåll har redan betalat medlemsavgiften för 2018 i samband 

med bokning av föreningens nyinköpta tält. Bokslutet är under bearbetning och 

således ännu inte helt klart. Carin Håkansson har påbörjat arbetet med en språklig 

modernisering av texten i föreningens stadgar. Förslag på ny text kommer sedan att 

skickas ut till styrelsens medlemar för yttrande. Slutgiltigt förslag kommer i god tid 

läggas ut på föreningens hemsida och om inga hinder tillkommer klubbas 

förhoppningsvis den nya stadgan för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening igenom 

vid årsmötet den 1 maj 2018.  

8 Grannsamverkan 

 Kort information finns nu upplagd på föreningens hemsida om grannsamverkan vilket 

förhoppningsvis ska öka intresset, samt väcka viljan att starta upp nya 

grannsamverkansgrupper inom villaföreningens område. 



Information från Polisen i form av nyhetbrevet Grannsamverkansnytt finns också att ta 

del av på hemsidan. I övrigt inget att notera under denna punkt.  

9 Webmaster 

 Inflödet av tips och uppslag har varit mycket bra sista tiden. Hans Södergren är 

tacksam för detta och hoppas trenden håller i sig. Vi har idag 166 stycken följare på 

facebook. För att hålla Villaföreningen levande, jobba för områdets välmående samt 

erbjuda evenemang, typ Valborgsmässofirande läggs mycket ideellt arbete ner av 

styrelsens medlemmar. För att lätta denna arbetsbelastning något önskas hjälp av 

övriga medlemmar. En intresseanmälan med framtida arbetsuppgifter kommer att 

läggas upp på hemsidan och den som känner sig hågad att hjälpa till är välkommen att 

anmäla sitt intresse. 

10 Materialansvarig 

 Christian Österberg är nu föreningens nya materialansvarig, Utlåning av föreningens 

material har varit lågt under vintern, men efterhand som våren nalkas kommer 

frekvensen på utlåningen av materialet att öka. En uppdatering av lånevillkoren är 

gjord med förtydligande om att det är låntagaren som är personligt ansvarig att 

använda redskapen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

11 Utskick 

 Oskar Häggström har tagit fram ett förslag till årets utskick. Ett antal punkter med 

förslag på ändring och tillägg på utskicket togs fram under mötet. Utskicket returneras 

till Oskar för uppdatering/komplettering för att sedan delas ut. Två nya utdelare 

behöver utses för att ersätta två tidigare styrelsemedlemar som har lämnat 

styrelseuppdraget. Önskemål framkom om att lägga ut kartan med de färglagda 

distribueringsrundorna på hemsidan. Detta för att göra den lättillgänglig inför framtida 

utdelning av utskicket.  

12 Ordning och reda 

 Carina Lindqvist har kontaktat kommunen beträffande båtarna som ligger upplagda 

vid Studentviken. Något svar från kommunen beträffande dessa har ännu inte 

inkommit. Segelbåten som en längre tid har legat övergiven vid en av kommunens 

bryggor och fått omfattande skador i skrovet är numera bortforslad. Det trasiga 

staketet vid Sunnavägen som styrelsen anmälde ska åtgärdas. Detta sker dock inte via 

kommunens försorg utan ska ombesörjas av Trafikverket. Styrelsen har även lämnat in 

synpunkter på lämpligheten beträffande parkeringsplatserna vid gamla 

busshållsplatsen vid Sunnavägen. 

 Styrelsen kommer genom ordförande Carin Håkansson att upprätta ett 

medborgarförslag beträffande önskemål om anläggande av en busshållsplats i närheten 

av korsningen Sunnavägen/Skyttevägen. Detta för att en busshållsplats där skulle 

underlätta för boende i Villaföreningens geografiska område att kunna nyttja 

kollektivtrafiken på ett mera lättillgängligt sätt. 

 Medborgarförslaget beträffande hastighetssänkande åtgärder i föreningens område 

som upprättades förra året har godkänts. Med anledning av detta kommer en 

genomgång i området att genomföras tillsammans med kommunens trafikingenjör. 

Christian Österberg kommer att ta fram ett underlag till denna genomgång och detta 



kommer förhoppningsvis att resultera i att lämpliga åtgärder kommer vidtas för att 

förbättra trafikmiljön i området. 

 Eva Nilsson ombesörjer beställning av ny sand till den lilla badplatsen. Sanden 

kommer att placeras ut på stranden i samband med strandstädningen den 1 maj.  

 Förslag på förbättringar på våra badplatser som framkommit är: 

Någon form av staket/hinder för att förhindra att bilar körs in på gräsplanen. 

Flera soptunnor för att underlätta renhållning. 

Vindskydd att söka skydd bakom vid blåsiga dagar på stranden. 

Möjlighet att låsa dörren till toaletten. 

Någon form av lekställning i vattnet till barnen vid den stora badplatsen. 

Gungor eller klätterställning till barnen på stranden. 

13 Valborg 

 Arbetsuppgifterna inför Valborg fördelades mellan styrelsemedlemmarna enligt 

checklista. Förberedelse och genomförande av Valborgsfirandet innefattar många 

arbetsuppgifter. Önskemål inför framtiden är ett ökat intresse från medlemmar att 

hjälp till med dessa arbetsuppgifter. 

14 Övriga frågor 

 Webmaster Hans Södergren fick i uppdrag att hitta ett nytt tema/förslag på tävling som 

ersätter den tidigare fototävlingen.  

15 Nästa möte 

 Årsmöte tisdagen den 1 maj kl. 12:00 på Studentviken (efter strandstädningen). I 

samband med detta kommer grillad korv med tillbehör att serveras. Alla är välkomna 

och förhoppning föreligger om god uppslutning. 

16 Mötet avslutas 

 Mötet avslutat och ordförande tackade för deltagandet. Och ett extra stort tack till 

Christian Österberg för värdskapet och de goda semlorna. 

 

Carin Håkansson    Alexander Vujovic 

Ordförande     Sekreterare 

 

Hans Södergren 

Justerare 


