
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening  
 
Datum: 2021-05-12 
 
Plats: Stranden 
 

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

Ardin, Christian Österberg och Madeleine Hjortsberg 

Gäst: Johan Hjortberg, kommunrepresentant 

 

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 i 48 timmar innan det publiceras. 

 

6. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

7. Ekonomi: Föreningen har för närvarande 46 120,36 kr på kontot. Hittills har 199 

medlemmar betalat in 2021 års medlemsavgift. 

 

8. Webmaster: Fem nya inlägg har publicerats sedan förra mötet 18 mars. 

 

9. Ordning & Reda: Johan Hjortsberg medverkade på mötet. Johan är boende på 

Bergåsa, tidigare ordförande i Villaföreningen och numera politiker i Drift- och 

Servicenämnden. Johan har varit i kontakt med Förvaltningschefen i kommunen och 

förklarat att kommunen måste informera oss boende innan de sågar ner träd (t.ex. 

trädet vid Humleparken) eller ändrar på tidigare parkeringsregler för området. Johan 

uppmanade oss att göra felanmälningar till kommunen via deras hemsida så allt blir 

loggat i det kommunala systemet, och att de lite större åtgärderna skulle skickas in 

som medborgarförslag.  

 

10. Skrivelsen: Vi kommer att sammanställa våra två skrivelser till en, och dela upp den 

mot respektive förvaltning inom kommunen för att få snabbare handläggning. Tillägg 

kommer bl.a. att bli en önskan om ytterligare en soptunna längs med stranden mot 

högskolan. 

 

11. Material: Christian berättar att vertikalskäraren är flitigt utlånad och att vi borde köpa 

in en till av god kvalitet. Vi beslutade att vi även köper in en skottkärra och en slägga. 

 

12. Flotten, skräpplockning, loppis: Vi beslutade att vi samlar ihop 8 personer (via vår 

hemsida och Facebook-sida) den 23 maj för iläggning av flotten, samt vädjar till alla 

medlemmar om att helgen 22-23 maj hjälps vi åt att göra stranden fin, vilket 

 



inkluderar att ta upp tång från stranden och plocka skräp. Loppisen skjuts upp till 4 

sept. 

 

13.  Årsmöte: Vi bestämde att årsmötet blir lördagen den 25 sept och att vi vid denna dag 

även firar Bergåsas 110-årsjubiléum med fest i Lillan. En festkommitté träffas i 

augusti och planerar festen. 

 

 

14. Övrigt:  

 

 Vi beslutade att vår strandkiosk inte är värd att rustas upp. Kommunen har 

meddelat att träpanelen är dålig och att det är röta i konstruktionen. 

 Vårt nedklottrade materialförråd hade behövt en putsning och målning. Vi 

undersöker detta. 

 I vår actionlista är det bättre med en ansvarig till varje punkt. 

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

 

15. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 11 aug kl.19-20 på Studentvikens lilla badplats. 

 

 

16. Mötet avslutades och ordförande tackade för deltagandet. 

 

Carin Håkansson    Carina Lindquist 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

Hans Södergren     

Justerare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actionlista: 

Vad? Vem? När? 

Hur vi ska fira 110-årsjubiléet i höst? Festkommitté utsedd 
som träffas i aug. 

Lisa 
(sammankallande) 
Britta, Carina & 
Ella 

25 sept 

Sjösätta flotten Styrelsen + 
medlemmarna 

23 maj 

Skriva en inbjudan till fixarhelgen och sjösättningen Lisa Snarast 

Skriva en inbjudan till loppisen 4 sept Lisa  

Skaffa tillstånd för loppisen Lisa  

Köpa in en slägga, vertikalskärare och skottkärra Christian  

Omarbeta/uppdatera våra skrivelser till en Carin & Ella  

Registrera alla föreningens önskemål på Karlskrona 
Kommuns hemsida alt. medborgarförslag. 

Carin  

Skriva föreningens årsberättelse för 2020 Carina maj 

Undersöka om vi ska putsa fasaden på materialförrådet Christian  

Hur ska vi fira Villaföreningens 110-årsjubiléum 2023? Alla  

   

   

   

   

   

 


