
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening  
 
Datum: 2022-08-31 
 
Plats: Daniel Persson, Baldersvägen 
 

Närvarande: Carin Håkansson, Britta Kilander, Carina Lindquist, Eleonore Ardin, Anna 

Larsson, Hans Södergren och Daniel Persson 

Gäster: Stefan Carlsén & Ingmar Franzén 

 

1. Mötet öppnades. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av ordförande: Carin 

 

4. Val av sekreterare: Carina 

 

5. Val av justerare: Britta                                                                                                 

 

6. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

7. Ekonomi: Föreningen har för närvarande 24 813,29 kr på kontot. 

 

 

8. Detaljplan för Grenadjären 57 m.fl.: Stefan Carlsén och Ingmar Franzén, boende på 

Bergåsa, kom till mötet för att informera om byggplanerna på Gräsvik, som från 

början gick under namnet ”Vision Gräsvik” men nu har utvecklats i en annan riktning. 

De uttryckte sin oro för bebyggelsen och har i en skrivelse till byggnadsnämnden bett 

om att planen ska pausas och att diskussioner ska upptas för att försöka få ner 

höjden på de nya byggnaderna samt att skapa grönområden. Styrelsen stöttar 

skrivelsen och kommer att hålla sig uppdaterad i frågan. 

 

 

9. Ordning & Reda: Den stora båtbryggan närmast BTH är nu borttagen. Kommunen 

har informerat om att flytbryggan på badplatsen också är borttagen då det var svårt 

att fästa den ordentligt utan att den utgör klämrisk. Kommunen ska kontaktas för en 

översyn av trägångbron mellan badplatsen och BTH. 

 

 

10. Webmaster: Tre inlägg har publicerats sedan senaste mötet. Inlägget angående 

ansning av buskar som sticker ut på trottoarerna ska även läggas upp i 

facebookgruppen ”Vi på Bergåsa” (som för närvarande har 175 medlemmar) för att 

nå ut till så många som möjligt. 

 

 

11. 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 

Parkerad Julius – gata/park 
(Ella) 

Busshållsplats närmare Västra Mark Pågående Julius – 
Blekingetrafiken 
(Carin) 

Hastighetssänkande åtgärder Åtgärdat på 
Kronobergsg 
och Baldersv 
men problem på 
andra gator t.ex. 
Idrottsv) 

 

Åtgärda brännässlor, överhängande 
träd och hål på Baldersvägen 

Åtgärdat  

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

Pågående  

Sjudagarsparkering i anslutning av 
sjukhuset och tågstationen 

Åtgärdat (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 

Pågående 
(båtarna har 
blivit uppmärkta) 

Julius – gata/park 
(Ella) 

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

Det behövs fyllas på sand på vår lilla 
strand 

Åtgärdat Erik Petersson lovar 
att kommunen fyller 
på med ny sand innan 
1 maj-22. 

Stora viken håller på att växa igen av 
vass. 

Pågående 
(klippt 26 jan) 

Erik Petersson (Carin) 

Avtal om upphämtning av ris efter 
föreningen parkfixardagar 

Åtgärdat  (OK 
att ringa 
kommunen) 

Margareta (Carin) 



Informationstavlorna/kartorna på Västra 
Mark behöver uppdateras. Inaktuell 
information. 

Pågående  

Ett picknickbord i Lillan är i dåligt skick 
och behöver bytas ut 

 Erik Petersson (Carin) 

Trägångbron mellan stranden och BTH 
behöver en översyn 

 Julius gata/park (Ella) 

 

 

12. Material: Daniel, Hasse och Carin kommer att inventera förrådet vid höstträffen den 

25 sept. Man planerar även att sätta upp tälten för att kontrollera skicket. Vi behöver 

en rutin för tälthyra och vi ska även undersöka om föreningen kan skaffa Swish. 

Frågan bordlades till nästa möte då Madeleine inte var närvarande.  

Vi ska även begära in en ny offert på putsning av materialförrådet. Föreningen har 

under sommaren undersökt möjligheten att söka bidrag för putsarbetet men fått 

avslag. 

 

 

13. Höstträff 25 sept – Nytt för i år är att vi ska avsätta ca 2000 kr av vår föreningskassa 

till vårlökar för att främja biologisk mångfald. Dessa lökar kommer att planteras runt 

om på Bergåsa. På höstträffen kommer vi också be medlemmarna om hjälp med 

skötsel av boulebanan. Annat: Se separat att göra-lista. 

 

 

14. Övrigt:  

 

 Det har inkommit ett förslag från en medlem angående ljudmiljö och hemfrid 

men styrelsen kom fram till att förslaget inte är genomförbart.  

 Det är önskvärt med en målarschablon för att enkelt märka våra verktyg, 

boulebanan och fotbollsmålen.  

 Elavtalet – Nuvarande avtal upphör vid årsskiftet. Info från Affärsverken 

kommer att skickas ut i oktober. 

 

 

15. Nästa styrelsemöte med bl.a. Halloween-planering blir 5 okt hos Carina på 

Baldersvägen. 

 

 

16. Ordförande avslutade mötet och tackade Daniel för god fika. 

 

 

Carin Håkansson    Carina Lindquist 

Ordförande     Sekreterare 

 

Britta Kilander     

Justerare  



Actionlista: 

Vad? Vem? När? 

Valborg 2023 – Förfrågan om barn/ungdomskör  Carina Till Valborg 
2023 

Valborg 2023 – Förfrågan om Kioskverksamhet Hasse Till Valborg 
2023 

Ansöka om renoveringsbidrag från kommunen till 
materialförrådet 

Madeleine Sommaren 
2022 

Hur ska vi fira Villaföreningens 110-årsjubiléum 2023? Alla Se sep.lista 

Digitalisering av gamla protokoll – kan man scanna in gamla 
protokoll och dokument och kanske förvara dem i 
föreningsarkivet i Bräkne-Hoby? 

Britta  

Märka fotbollsmålen i Lillan med föreningens logotyp/Skaffa 
en målarschablon 

Hans Sommaren 
2022 

Uppdatera bouleskylten med föreningens logotyp Carina Sommaren 
2022 

Höstträffen – Anslag till informationstavlorna, anordna 
korvgrillningen 

Carina Till 
höstträffen 
25/9 

Trycka upp kartor där vårlökarna ska planteras Hasse Till 
höstträffen 
25/9 

Ringa till kommunen för att be om upphämtning av riset på 
Höstträffen 

Carin Till 
höstträffen 
25/9 

Bjuda in till tångrensning på stranden under 
sommarsäsongen. 

Alla Sommaren 
2023 

Kolla upp om föreningen kan skaffa Swish Madeleine  

 

 

Förslag på aktiviteter till Villaföreningens 110-årsjubiléum 2023-09-02 Vem ordnar? 

Lindyhop, dansuppvisning, kurs Carin 

Konstutställning/försäljning och loppis Ella 

Band som spelar Carin 

 


