
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening  
 
Datum: 2020-08-26 
 
Plats: Carin Håkansson, Baldersvägen  
 

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

Lindén, Madeleine Hjortsberg och Britta Kilander 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Godkännande av dagordning 

 

3. Val av ordförande: Carin 

 

4. Val av sekreterare: Carina 

 

5. Val av justerare: Assar och Hans 

 

6. Föregående mötesprotokoll uppläses och godkändes. 

 

7. Ekonomi: Det ekonomiska läget är 39 900 kr på kontot när den kommande 

elräkningen är betald. 

 

8. Webmaster: Inget att rapportera. 

 

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: Tälten och mattvätten är populära. En ny kompostkvarn av god kvalitet ska 

köpas in då den gamla har gått sönder. Pengarna räcker även till ev. ett tält till och 

sand till stranden nästa år. 

 

11. Skrivelsen till kommunen: Södra farthindret på Kronobergsgatan ska återställas (norr 

om korsningen med Vasagatan). Det har inkommit förslag från några medlemmar om 

vägbulor på fler gator på Bergåsa, Studentgatan och Vasagatan. Styrelsen 

uppdaterar skrivelsen till kommunen och skickar om den. Korpralsgatans slut mot 

Studentgatan hade också behövt stängas av från biltrafik med hjälp av betonggrisar 

då det blir halt på vintern. 

 

12. Planering av årsmöte: Vi beslutade att genomföra årsmötet sön 27 sept kl. 15.00 i 

Lillan/Frejalunden. Kl.14.00 träffas vi först och tar upp föreningens badflotte.           

Årsmötet kommer att bestå av traditionsenlig mötesagenda + Britta berättar om 

Bergåsa, Carina frågar Alexander Vujovic om han vill berätta om trygghetsvandring 

och grannsamverkan, vi bjuder på dricka och kakor (Britta inhandlar) och det blir ev. 

körsång. Hasse utlyser årsmötet den 27 aug. Hasse skickar ut en mer detaljerad 

agenda och påminnelse när det närmar sig. 

 

 



13. Övrigt: 

 

 Ett läsande Bergåsagäng kommer att sätta upp ett bokhyllehus med 

låneböcker vid anslagstavlan Studentgatan/Erik Dahlbergsgatan. Bra initiativ 

tycker styrelsen. 

 110-årsjubiléum för Bergåsa område nästa år. Det måste vi fira!. 

 E-postadresser till medlemmarna: Assar har fått in ca 150 mailadresser på 

medlemsinbetalningarna. 

 Hasse och Christian efterlyser en uppdaterad medlemsförteckning av 

kassören varje månad för att bl.a. underlätta för materialuthyrning. 

 

 

14. Mötet avslutas och ordförande tackar för deltagandet. 

 

Tack till Carin för värdskap och fika! 

 

 

 

 

Carin Håkansson    Carina Lindquist 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

Assar Lindén     Hans Södergren 

Justerare     Justerare 


