
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening  
 
Datum: 2021-03-18  
 
Plats: Teams  
 

Närvarande: Carin Håkansson, Hans Södergren, Lisa Thornéus, Carina Lindquist, Eleonore 

Ardin, Anna Larsson, Christian Österberg, Madeleine Hjortsberg och Britta Kilander 

 

1. Mötet öppnades. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av ordförande: Carin 

 

4. Val av sekreterare: Carina 

 

5. Val av justerare: Hans                                                                                                    

Vi beslutade att efter justeraren har justerat protokollet, skickar han ut det till samtliga 

i styrelsen för påseende innan det publiceras. 

 

6. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

7. Ekonomi: Föreningen har för närvarande 43 200 kr på kontot. Hittills har 162 

medlemmar betalat in 2021 års medlemsavgift. Ann Faxhags redovisning är klar och 

finns hos Carin.  

 

8. Webmaster: Inget att rapportera. 

 

9. Ordning & Reda:  

Ella har kontakt med kommunen och försöker boka in ett Teamsmöte med några ur 

vår styrelse och kommunen. På detta Teamsmöte vill vi gå igenom punkterna på våra 

inskickade skrivelser, dels den gamla skrivelsen senast daterad 2020-01-22 

angående trafik, säkerhet och trevnad, och dels den nya skrivelsen angående 

önskemål om boulebana och belysning i Frejalunden. Det är viktigt med en bra dialog 

med kommunen och att vi får en kontaktperson som sedan kan vidarebefordra våra 

förslag och önskemål till rätt avdelning.  

 

10. Material: Christian har köpt en kompostkvarn som nu är hopmonterad och klar för 

utlåning. Nästa planerade inköp kommer att bli en ny slägga.  

 

11. Skrivelsen till kommunen: Vi behöver skriva om/uppdatera vår gamla skrivelse 

(senast daterad 2020-01-22). 

 

12. Återvinningsstationen: Vi har inte mottagit några nya förslag på placering. 

 

13. Utskicket för 2021: Utskicken är utdelade och sitter även på anslagstavlorna. 

 

 



14. Valborg och vårfixardag: Vi beslutade att ställa in Valborgsfirandet och skjuta upp 

årsmötet. Vi kan anordna en vårfixarhelg (1-2 maj) om kommunen kan hämta upp 

avfallet efteråt.  

 

 

15. Övrigt:  

 

 Vi beslutade att skapa en actionlista för våra uppgifter för att förhindra att de 

glöms bort (finns på sista sidan). 

 I maj planerar vi att algtvätta och sjösätta vår flotte. 

 Tyvärr kan vi inte köpa in ny sand till lilla stranden nu i vår, då vi inte kan 

samla så många personer som det behövs för att sprida ut sanden. 

 Om det även nästa vinter blir is och skridskoåkning i Studentviken kan 

föreningen hyra in en snöslunga för att skotta fram en skridskobana på isen. 

 Vi vill undersöka om vår strandkiosk kan rustas upp.  

 Vi planerar att anordna en skräpplockardag inför badsäsongen. 

 Bergåsa firar 110-årsjubiléum i höst. Det måste vi uppmärksamma på något 

sätt, t.ex. genom att dela ut reklamprodukter. 

 Villaföreningen firar 110-årsjubiléum 2023. Detta måste vi också fira! 

 

16. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 12 maj kl.19-20 på Studentvikens lilla badplats. 

 

 

17. Mötet avslutades och ordförande tackade för deltagandet. 

 

Carin Håkansson    Carina Lindquist 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

Hans Södergren     

Justerare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actionlista: 

 

Vad? Vem? När? 

Kan kommunen plocka upp avfallet efter vårfixarhelgen? Ella  

Om det kan bli vårfixarhelg, formulera en inbjudan Lisa/Hasse  

Hämta nyckeln till strandkiosken Ella  

Besiktiga strandkiosken Mats/Christian  

Besluta om loppis 22 maj eller flytta fram Alla maj 

Ge förslag på reklamartiklar/hur vi ska fira 110-årsjubiléet i 
höst. Bergåsa 1911-2021. 

Alla  

Algtvätta flotten inför sjösättningen Carin  maj 

Sjösätta flotten Alla maj 

Köpa in en slägga Christian  

Teamsmöte med kommunen Ella  

Vi behöver omarbeta/uppdatera vår gamla skrivelse Alla  

Lägga upp info om kompostkvarnen på hemsidan/FB Hasse/Christian mars 

Uppdatera materiallistan på anslagstavlorna Christian/Carina mars 

Planera en skräpplockardag inför badsäsongen Alla maj 

Bestämma ett nytt datum för årsmötet Alla  

Hur ska vi fira Villaföreningens 110-årsjubiléum 2023? Alla  

 

 

 

 

 

 

 

 

   


