
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening  
 
Datum: 2020-05-13  
 
Plats: Carin Håkansson, Baldersvägen  
 

Närvarande: Carin Håkansson, Hans Södergren, Carina Lindquist, Eleonore Ardin,           

Lisa Thornéus, Christian Österberg och Britta Kilander 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Godkännande av dagordning 

 

3. Val av ordförande: Carin 

 

4. Val av sekreterare: Carina 

 

5. Val av justerare: Christian och Lisa 

 

6. Föregående mötesprotokoll uppläses och godkändes 

 

7. Ekonomi: Det ekonomiska läget är 39 792 kr på kontot och för närvarande inga 

väntande betalningar. 

 

8. Webmaster: Uppdaterar hem - och facebooksidan frekvent. Senaste inlägget om 

nedskräpning vid återvinningsstationen var välbesökt och kommenterat. Inlägget 

resulterade i (efter dialog med Affärsverken) en extra tömning i veckan av plast och 

papper.  

 

9. Ordning & Reda: Inget nytt att rapportera. Inte fått svar från kommunen om den 

oprofessionellt byggda stödmuren i Humleparken. Christian tar över ärendet med sin 

kontakt på kommunen. 

 

10. Material: Mycket utlån av verktyg och även tält. Allt fungerar bra. 

 

11. Skrivelsen till kommunen: Styrelsen uppdaterar skrivelsen till kommunen och skickar 

om den. Vi ska också undersöka hur vi kan gå vidare med ev. fler fartbegränsande 

åtgärder på Bergåsa. 

 

12. Årsberättelsen: Carin lägger in bilder i Kristofers årsberättelse och den läggs sedan 

upp på hemsidan. 

 

13. Övrigt: 

 

 Flotten & Stranden: Vi bestämmer ett datum i juni för iläggning av badflotten. 

 110-årsjubiléum för villaföreningen nästa år? Vi dubbelkollar datum. 

 Bastubygget: Vi lägger ner detta projekt p.g.a. dåligt intresse. 

 Trygghetsvandring: Vi bjuder in Alexander Vujovic till nästa möte. 

 



 E-postadresser till medlemmarna: Vi kontaktar Assar angående mailadresser 

på medlemsinbetalningarna. 

 

14. Årsmöte: Vi ska försöka genomföra årsmötet i september. Planen är att kunna bjuda 

på korv, körsång, ev. litet föredrag/utställning om Bergåsas historia med Britta och att 

Alexander informerar om Trygghetsvandring. På årsmötet kommer vi att välja in Britta 

som ny styrelsesuppleant. Vi fortsätter fram tills dess också att leta efter två 

valberedare och en ny kassör.  

 

15. Mötet avslutas och ordförande tackar för deltagandet. 

 

Tack till Carin för värdskap och fika! 

 

 

 

 

Carin Håkansson    Carina Lindquist 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

Christian Österberg    Lisa Thornéus 

Justerare     Justerare 


