
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening  
 
Datum: 2021-10-13 
 
Plats: Carin Håkansson, Baldersvägen 
 

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

Ardin och Anna Larsson 

 

1. Mötet öppnades. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av ordförande: Carin 

 

4. Val av sekreterare: Carina 

 

5. Val av justerare: Ella                                                                                                   

 

6. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

7. Ekonomi: Föreningen har för närvarande 15 346 kr på kontot. Kostnaden för          

110-årsfirandet blev 9 176,80 kr och kostnaden för boulebanan blev 13 896 kr. 

 

8. Webmaster: En ny facebooksida har skapats då den gamla fick fel på admin-

rättigheterna. Den nya adressen https://www.facebook.com/medlem.bergasa.se har 

publicerats på hemsidan, anslagstavlorna och via de mailadresser vi har till 

medlemmarna. Hasse tittar också på en lösning för en öppen informell facebook-

grupp ”Vi på Bergåsa” efter förslag från en medlem.  

 

9. Ordning & Reda: Se nästa punkt. 

 

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

och vissa kommer jobbas vidare med: 

 

Punkt Status Kontakt/instans (Vem hos 
oss) 

Parkering och trafik   

Idrottsplatsens parkering räcker inte till 
vid matcher 

Pågående Julius – gata/park (Ella) 

Busshållsplats närmare Västra Mark Pågående Julius – Blekingetrafiken 
(Carin) 

Hastighetssänkande åtgärder Åtgärdat på 
Kronobergsg 
och Baldersv 

 

Åtgärda brännässlor, överhängande 
träd och hål på Baldersvägen 

Åtgärdat  

Avspärrning (kätting) för att förhindra 
biltrafik fram till grillplatsen på 
badplatsen 

Pågående  

 

https://www.facebook.com/medlem.bergasa.se


Sjudagarsparkering i anslutning av 
sjukhuset och tågstationen 

Pågående Finns nu på gamla 
ishallens plats 

Säkerhet   

Belysning Västra Mark saknas på 
parkering och till och från utegym och 
löparspår 

Pågående Julius – gata/park (Ella) 

Belysning mellan BTH och 
Studentviken saknas 

Pågående Julius – gata/park (Ella) 

Belysning i Lillan saknas Utgår Avslag från kommunen 

Trevnad   

Iordningställande av Frejalundens 
fotbollsplan 

Åtgärdat  

Flytt av återvinningsstation Utgår (inte 
längre ett 
problem) 

 

Lekredskapen på stora stranden 
saknas 

Pågående Erik Petersson (Ella) 

Det saknas papperskorgar mellan BTH 
och Studentvikens lilla strand 

Pågående Julius – gata/park (Ella) 

Det ligger gamla sjöodugliga båtar 
upplagda vid Studentviken som behövs 
skrotas 

 Julius – gata/park (Ella) 

Flytbryggan vid lilla stranden är borta Pågående Erik Petersson (Carin) 

Avtal om upphämtning av ris efter 
föreningen parkfixardagar 

Ny punkt Margareta (Carin) 

   

 

 

11. Material: Skottkärra och magasinkärra nyligen inköpta. 

 

12. Halloween: Fredagen den 29:e okt kl.18.30-19.30 anordnar vi mini-Halloween i Lillan 

med spöktipspromenad, godispåsar och Halloweenpynt.  

 

13. Nästa styrelsemöte blir den 24 nov kl.19 hos Madeleine. 

 

14. Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

 

 

 

Carin Håkansson    Carina Lindquist 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

Eleonore Ardin     

Justerare  



 

 

 

 

Actionlista: 

 

Vad? Vem? När? 

Halloween – Separat att göra-lista på Messenger Alla Till 29 okt 

Köpa in en ny stege till badflotten  Badsäsongen 
2022 

Undersöka om vi ska putsa fasaden på materialförrådet Christian  

Hur ska vi fira Villaföreningens 110-årsjubiléum 2023? Alla  

Köpa in nya fotbollsmål till Lillan Sponsor?  

 


