
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening  

Datum: 2019-08-29  

Plats: Carina Lindquist, Baldersvägen  

Närvarande: Carin Håkansson, Carina Lindqvist, Assar Lindén, Christian 

Österberg, Kristofer Nilsson. Speciellt inbjuden för parkeringssituationen: 

Jonas Alfson 

 

1. Mötet öppnas  

2. Dagordningen godkändes  

3. Val av mötesordförande:  Carin  

4. Val av mötessekreterare:  Kristofer  

5. Val av justerare:  Christian  

6. Föregående protokoll godkänns.  

7. Parkeringssituationen. Med anledning av den rådande parkeringssituationen på 

Bergåsa diskuterades olika händelser samt lösningar på dessa. Man kom fram till att 

bjuda in boende på Bergåsa, från fyra olika delar, för att bilda en fokusgrupp för att få 

med sig olika behov och för att föra dialog med kommunen om framtida lösningar. Man 

bestämde att annonsera detta och bjuda in representanter att visa sitt intresse till det 

extrainsatta föreningsmötet den 29 september. Styrelsen tog i samband med detta ett 

beslut om att dra tillbaka förfrågan kring 7-dygnsparkering i väntan på dialogen.  

8. Ekonomi. Vi har i dagsläget 39 000 kr i föreningskassan.  

9. Materiel. Bygganden ägs av föreningen och marken arrenderas av kommunen. En 

ordentlig upprustning har gjorts med bl.a. renovering av tak, nya hängrännor och en 

ramps ak dit för att lättare få ut och in saker i förrådet. From nu blir underhåll av förrådet 

en återkommande aktivitet på fixardagarna.  

10. Höstfixardag 29 september. Flotten ska tas upp och parkerna fixas till. Traditionsenlig 

korvgrillning klockan 12.00 och extrainsatt föreningsmöte för att godkänna uppdateringen 

av föreningens stadgar.  

11. Utvärdering Valborg. Lyckat och välbesökt. Ska föreningen köpa in marshmallows till 

barnen? Utställningen blev inte så välbesökt som man hoppats. Nästa år startar man 

tipspromenaden i utställningstältet.  

12. Nyhetsbrev. Intresseinventering via nyhetsbrevet ska göras. Finns intresse av en 

boulebana i Lillan/Frejalunden?  

Man ska även ställa frågan om de boende saknar något eller vill förbättra något i 

området.  

Gruppbild på styrelsen ska tas och läggas med i nyhetsbrevet. Bilden tas på 

höstfixardagen.  

13. Övrigt: Glöggmingel med kör arrangeras i Lillan/Frejalunden den 3:e advent. Ny 

kassör behövs till kommande föreningsår samt ny valberedning behövs.  

14. Mötet avslutas 


