
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening  
 
Datum: 2021-08-11, 2021-08-22 
 
Plats: Baldersvägen, Frejalunden 
 

Närvarande: Carin Håkansson, Madeleine Hjortsberg, Hans Södergren, Lisa Thornéus, 

Carina Lindquist, Christian Österberg, Britta Kilander och Anna Larsson 

 

1. Mötet öppnades. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av ordförande: Christian 

 

4. Val av sekreterare: Carina 

 

5. Val av justerare: Britta                                                                                                    

 

6. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

7. Ekonomi: Föreningen har för närvarande 41 797,76 kr på kontot. Hittills har 208 

medlemmar betalat in 2021 års medlemsavgift. 

 

8. Webmaster: Sju nya inlägg har publicerats sedan förra mötet 12 maj. 

 

9. Ordning & Reda: Eleonore var inte närvarande och kunde uppdatera oss men Hans 

har kapat av det nedersta steget på flottestegen då det var trasigt. Vi beslutade att 

köpa in en ny stege till nästa säsong.  

 

10. Skrivelsen: Några punkter från skrivelsen är pågående hos kommunen, vissa utgår 

och vissa kommer jobbas vidare med.                                                                             

Saker som är pågående – Grusplan i Lillan, boulebana och fotbollsmål                         

Saker som utgår – Hastighetssänkande åtgärder och flytt av återvinningsstation 

Saker som återstår – T.ex. flytbrygga och belysning i Lillan 

 

11. Material: Vertikalskärare, slägga, toppsax, och en liten byggnadsställning är nyligen 

inköpt. Det har även inkommit önskemål om skottkärra och säckakärra av god kvalitet 

med punkteringsfria hjul. 

 

12. Flottupptagning och loppis: Vi beslutade att vi samlar ihop 8 personer (via vår 

hemsida och Facebook-sida) den 1 sept kl.18 för upptagning av flotten. Loppisen 

skjuts upp till 26 sept kl.12-15 och hålls i samband med Bergåsas 110-årsfirande. 

 

13.  Årsmöte: Vi bestämde att årsmötet blir söndagen den 26 sept kl.11 i samband med 

Bergåsas 110-årsfirande. 

 

 

 



 

 

Christian Österberg/Carin Håkansson   Carina Lindquist 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

Britta Kilander     

Justerare  

 

 

 

 

Actionlista: 

 

Vad? Vem? När? 

Hur vi ska fira 110-årsjubiléet 26 sept? Festkommitté 
utsedd. Separat Messenger-grupp och aktivitetslista. 

Lisa 
(sammankallande) 
Britta, Carina & 
Ella 

Nästa 
träff 
22/8 
kl.19 

Upptagning av flotten Styrelsen + 
medlemmarna 

1/9 
kl.18 

Skriva en inbjudan till flottupptagningen Hans  

Utlysa årsmötet Hans Senast 
26 aug 

Skriva en inbjudan till jubiléet/loppisen 26 sept Lisa Snarast 

Undersöka köp av skottkärra, säckakärra, frisbeegolf, 
flytbrygga, förbandslåda 

Christian  

Omarbeta/uppdatera våra skrivelser till en Carin & Ella  

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

Carin  

Uppdatera anslagen på anslagstavlorna (solblekta) Carina  

Sammanställa en kostnadskalkyl för boulebanan Mats Ivekull  

Köpa in en ny stege till badflotten till 2022   

Undersöka om vi ska putsa fasaden på materialförrådet Christian  

Hur ska vi fira Villaföreningens 110-årsjubiléum 2023? Alla  

   

   

   

   

 


