
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening  
 
Datum: 2020-12-08  
 
Plats: Teams  
 

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

Ohlsson, Lisa Thornéus, Christian Österberg, 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: Christian och Hans 

 

6. Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes 

 

7. Ekonomi: Föreningen har för närvarande 36 842 kr på kontot. Madeleine kommer 

fortsättningsvis skicka uppdaterat medlemsregister till Hans och Christian 1 gång/ 

månaden. 

 

8. Webmaster: Hasse har säkrat upp hemsidan genom en uppdatering till https istället för 

http. Han har också nyligen publicerat Stig Larssons berättelse om Bergåsa/Västra Marks 

historia i tre delar vilket har varit mycket uppskattat. Kanske vi kan skapa en vandring i 

Stig Larssons fotspår med karta? En ny text från Blekinge Läns Museum kommer snart 

också att publiceras. 

 

9. Ordning & Reda: Stödmuren i Humleparken är omgjord till det bättre. Ella kontaktar 

Affärsverken om utökad tömning av återvinningsstationen som sista tiden har sett 

mycket skräpig ut. Christian skickar över sin tidigare mailkonversation med 

kontaktuppgifter till Ella. 

 

10. Material: Christian har gjort en inventering av material, nycklar till förrådet och 

utlåningen 2020. En del material ska slängas på tippen, t.ex. det trasiga elverket. Vi 

har fått förslag på att inköp av en slägga skulle vara uppskattat. En kompostkvarn 

kommer att inhandlas efter jul. Vi känner inte oss bekväma med att ha motorsågen för 

utlåning ur en säkerhetssynpunkt. 

 

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

om den. 

 

12. Återvinningsstationen: Se punkt 9. 

 

13. Övrigt: 

 

 



• Informationstavlorna vid Västra Marks Idrottsanläggning (2 st) är 23 år gamla 

och innehåller inaktuell information. Ella kontaktar Kommunen och ber dem att 

uppdatera dem. 

• Vi planerar att träffas i Lillan i mellandagarna och undersöka möjlighet för fler 

utomhusaktiviteter. Vi gjorde följande uppdelning: 

Ella & Carina ska undersöka kostnaden för en boulebana i Lillan. 

Hans, Carin & Lisa tar fram information om utegym i Lillan. 

Britta & Christian tar fram kostnad för fotbollsmål på hjul till Lillan. 

• Carin skapar en Messenger-grupp för styrelsen. 

• Vi valde Christian Österberg som Vice Ordförande i styrelsen. 

• Carina gör ett första utkast av nästa års Nyhetsbrev och skickar till styrelsen. 

• Nästa styrelsemöte är tisdagen den 12 jan kl.18-19. Plats kommer. 

 

 

14. Mötet avslutas och ordförande tackar för deltagandet. 

 

Carin Håkansson    Carina Lindquist 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

Christian Österberg    Hans Södergren 

Justerare     Justerare 


