
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening   
Datum: 2020-02-24   

Plats: Lisa Thornéus, Heimdalsvägen  

Närvarande: Carin Håkansson, Hans Södergren, Assar Linden, Carina 

Lindquist, Eleonore Ardin, Kristofer Nilsson, Lisa Thornéus, Christian 

Österberg 

 

1.      Mötet öppnas 

2.      Godkännande av dagordning 

3.      Val av ordförande: Carin 

4.      Val av sekreterare: Kristofer 

5.      Val av justerade: Christian och Assar 

6.      Föregående mötes protokoll uppläses och godkändes. 

7.      Ekonomi: 29255 kr vid årsskiftet. Knappt 39000 kr nu. * Vad gör vi med den goda 

ekonomin - bygger bastu? Christian kollar kostnad.  

8.      Webbmaster 

9.      Ordning och reda. Kvarvarande åtgärdspunkter: * Muren vid Humlan lekplats dålig 

d.v.s. Kommunen behöver kontaktas även om detta. Carina ringer. 

10.   Material. * Elfel i förrådet fixat. * Ekgrenar över materialhuset behöver beskäras - 

Christian har kontaktat Kommunen. * Fryshuset/materialförrådet behöver putsas om -

Christian tar hjälp av sakkunnig medlem, förslagsvis Mats Ivekull. * Inköpta mattvätten 

fungerar bra. * Utlåningborden ska återlämnas rena  (att göra på vårfixardagen?) 

11.   Valborg: * Välkomsttalare - Assar. * Vårtalare - Lisa kollar med Johanna Juhlin. Fler 

förslag är Anna och Ola Hallqvist tillsammans Susanne Gjertz. * Blomma till talare - Lisa 

köper. * Kiosken - vem? (Kristofer frågar Artur Frånberg). Ingvar Svensson på 

Kommunen har nyckel, el och vatten. * Vatten och slang för släckning - Christian löser 

med vattnet och slang. Tänder också brasan. * Hasse lägger ut efterlysning om hjälp med 

uppgifter (kiosk, tipspromenad, eldvakt, bärhjälp, tält. * Assar köper pris till 

tipspromenadvinnare, som delgivs på årsmötet. * Carina hör med Ola Hallqvist avseende 

ljudanläggning. * Carina löser utställning. 

12.   Vårfixardag och årsmöte: Carin håller. Assar redovisar ekonomin (har stämt av med 

revisorn innan) och anhåller om föreningens ansvarsfrihet. Kristofer skriver och 

presenterar 2019 årsberättelse. Val till styrelseposter (Hasse annonserar kommande 

tomma positioner). Carina köper korv. 

13.   Skrivelse till Kommunen. Ansvarig mottagare på Kommunen: Göran Olofsson - 

Christian kontaktar och följer upp. 



14.   Gamla grannsamverkans skyltar plockas ner. Alexander bjuds in (Carina) att 

informera på årsmötet. Finns intresse för trygghetsvandring? (Christian hör med 

Alexander om att genomföra) 

15.   Valberedning (enl punkt 12) 

16.   Övriga frågor: * Adventsfirande Lillan - lyckat! Ska dimensioneras för fler samt 

skjutas upp en timme. * Informationsbrev uppskattat. * Bryggkommittén pausas. * 

Loppis lör 23 maj - bör annonseras ut bättre! (Lisa och Ella). * Medlemsevent. * Foton 

från Bergåsa. * Christian rapporterade om presentationen ”Digital tvilling Gräsvik" - nästa 

Blue science frukostevent tor 27 feb 07.30. 


