Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening
Datum: 2019-11-27
Plats: Carin Håkansson, Baldersvägen
Närvarande: Carin Håkansson, Assar Lindén, Christian Österberg, Hans
Södergren, Eleonore Ardin och Carina Lindquist
§1. Ordförande Carin Håkansson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2. Dagordningen godkänns.
§3. Carin Håkansson väljs som mötets ordförande.
§4. Carina Lindquist väljs till mötets sekreterare.
§5. Christian Österberg väljs till justerare.
§6. Ordförande läser upp föregående protokoll.
§7. Parkeringssituationen
Medlemmarna visade ett stort intresse för parkeringssituationen på facebook till en början och
styrelsen delegerade därför ansvaret till medlemmarna. Tyvärr var det dåligt intresse att bilda
en parkeringsgrupp som kunde föra en dialog med kommunen. Styrelsen har därför bordlagt
frågan.
Trafiksituationen
Kommunen har hyvlat ner vägbulorna något. Christian kontaktar kommunen angående de andra
hastighetsbegränsande åtgärderna (t.ex. målade fartpåminnelser på vägen och farthinder vid
alla uppfarter).
§8. Ekonomi
Ekonomin i föreningen är god. Vi har 202 medlemmar i föreningen och 29 996 kr i kassan.
Utgifter för glöggminglet kommer att tillkomma.
§9. Webbmaster
Hans efterlyser inläggsförslag till hemsidan och facebook.
Ett inlägg kommer dock att läggas upp om att vi behöver tillsätta en ny Kassör, Valberedning
(två personer) och Suppleant.
§10. Ordning och reda
Carina kontaktar kommunens badstrandsansvarige för status på våra tidigare önskemål:
lekutrustning vid stora badstranden, fler soptunnor, kedja för att förhindra bilar att köra till

grillplatsen. Ska även kontakta kommunen angående Humleparken som har cementmurar i
dåligt skick.
§11. Material
Putsen på fryshuset behöver åtgärdas och målas.
Föreningen kommer att förtydliga att lånade verktyg och hyrda tält inte får lämna området och
att utlåningen främst är till för våra enskilda medlemmar och inte företag.
Efter glöggminglet skickar vi tälten på tvätt.
Förslag på nytt inköp är mattvätt. Eleonore kollar upp detta.
§12. Glöggmingel i Frejalunden tredje advent (15 dec) klockan 14:00-15:00.
Inbjudan finns på hemsidan, facebook och anslagstavlorna. Dock viktigt att även sprida eventet
muntligt.
Assar- Inköp glögg, julmust, russin, pepparkakor, muggar och clementiner
Hans- Stor gryta, ljusslinga
Carina- Julkör, gran, pynt, lyktor, fällar och glöggtermos till kören
I fryshuset- Bord, bänkar, tält och eldkorgar
Hans lägger upp ett inlägg på Facebook om att vi behöver fem personer till hjälp för att resa
tältet klockan 11:00
§13. Nyhetsbrevet 2020
Carina har med utkast för nästa års utskick med lite ny layout som godkänns.
Viktigt att få med medlemmarnas mailadresser vid inbetalning. Denna info läggs till på
inbetalningskortet. Vi ska också lägga till en fråga ”Saknas något? Boulebana? Hör av dig till
styrelsen” för att försöka fånga önskemål från olika åldersgrupper.
§14. Medlemmar
Hur får vi fler aktiva medlemmar?
Vi i styrelsen genomför flera aktiviteter årligen och hittills har vi själva utfört de flesta av
uppgifterna. Till glöggminglet går vi ut med en förfrågan till våra medlemmar om att hjälpa till
med tältresning och bära bänkar. Detta får bli en start på att senare försöka få fler medlemmar
att hjälpa till med t.ex. Valborgsfirandet och att lägga i och dra upp vår badflotte.
Hur får vi fler betalande medlemmar?
Kan vi locka med ett medlemsmöte i februari med intressant föreläsare om Bergåsas historia
eller representant från grannsamverkan?
§15. Skrivelse till Karlskrona Kommun
Hans skriver om vår skrivelse. Christian kontaktar kommunen för att starta en dialog angående
trafik och trivsel och att få statusuppdatering på våra godkända medborgarförslag som
kommunen ännu inte har åtgärdat (rusta upp Frejalunden, fler hastighetsbegränsande
åtgärder).
§16. Övriga frågor

Se §14
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
Stort tack till Carin för god fika, glögg och värdskap.
Ordförande Carin Håkansson

Justerare Christian Österberg

Sekreterare Carina Lindquist

