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Årsmötesprotokoll för Bergåsa-Västramarks Villaägareförening Verksamhetsår 2004 

Årsmöte för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
Datum 17 mars 2005 
Plats Blekinge Tekniska Högskola, sal 2510 
Tid kl 19.00-21.00 
 
Närvaroförteckning, se bilaga 1 (finns hos sekreteraren) 
 
Dagordning 
 
§1 Årsmötets öppnande 
 
§2 Fastställande av dagordning 
 
§3 Val av mötesordförande 
 
§4 Val av mötessekreterare 
 
§5 Val av två justeringsmän 
 
§6 Föredragande av verksamhetsberättelse 
 
§7 Föredragande av revisionsberättelse 
 
§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
§§ 9-13 Val av nya styrelsemedlemmar mm 
 
§ 14 Fastställande av årsavgift 
 
§15 Information om trafiksituationen 
 
§16 Information om valborgsmässofirande 
 
§17 Information från Affärsverken om bredband 
 
§18 Övriga frågor 
 
§19 Årsmötets avslutning 
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Dagordning 
§1 Årsmötets öppnande 
Jimmy Ridell, vice ordförande, förklarade motet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes och fastställdes. 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet utsåg Jimmy Ridell till mötesordförande. 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet utsåg Maria Lagebrand till mötessekreterare. 
 
§5 Val av två justeringsmän 
Mötet utsåg Thomas Engström och Per-Ola Jacobsson till justeringsmän. 
 
§6 Föredragande av verksamhetsberättelse 
Jimmay Ridell föredrag verksamhetsberättelsen.  
Styrelsen har under året hållit fem styrelsesammanträden..  
Föreningen har ordnat det traditionella valborgsmässofirandet i Studentviken samt städningen 
av Studentviken den 1 maj.  
Föreningens materiel har varit flitigt utlånat till medlemmarna.  
Styrelsen har under året arbetat med att utverka tillstånd för utplacering av trafikhinder i form 
av blomlådor.  
Föreningen har under året fått ny hemsida på www.bergasa.se och ny mail-adress 
info@bergasa.se 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 322 stycken. 
 
§7 Föredragande av revisionsberättelse 
Magnus Ljungkrantz föredrog revisionsberättelsen.  
Ingående balans var 22 626:02 kr.  
Vinst- och förlustkonto var 20 160:00 kr. 
Utgående balans var 29 171:77 kr. 
 
Revisorerna Conny Olausson och Ingela Nolte har den 16 mars 2005 granskat räkenskaperna, 
kontrollräknat kassaboken och kontrollerat att alla utgifter är fullt styrkta, och tillstyrker full 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet gav ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§§ 9-13 Val av nya styrelsemedlemmer mm 
Val av ordförande:  
Mötet utsåg Johan Hjortsberg till ordförande för mandatperioden 2005-2007. 
 
Val av kassör: 
Mötet utsåg Jimmy Ridell till kassör för mandatperioden 2005-2006. 
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Val av ledamöter: 
Mötet utsåg Lisen Havby samt Margareta Ahlström till ledamöter för mandatperioden 2005-
2006. 
 
Val av suppleanter: 
Mötet utsåg Sofia Lindén till suppleant för mandatperioden 2005-2007. 
 
Val av revisor: 
Mötet utsåg Conny Olausson till revisor för mandatperioden 2005-2007. 
 
Val av revisorsuppleanter: 
Mötet utsåg Peter Okmark samt Christer Rosenquist till revisorsuppleanter för 
mandatperioden 2005-2006. 
 
Val av materielförvaltare: 
Mötet utsåg Bo Regnell till materielförvaltare för mandatperioden 2005-2006.  
Mötet utsåg Dan Vest till materielförvaltare för mandatperioden 2005-2007. 
 
Val av valberedning: 
Mötet utsåg Assar Lindén (sammankallande), Thomas Engström och Ulf Olson till 
valberedning för ett år. 
 
Övriga redan invalda i styrelsen är följande: 
Magnus Ljungkrantz (ledamot för mandatperioden 2004-2006), Maria Lagebrand (suppleant 
för mandatperioden 2004-2006), Per-Ola Jacobsson (suppleant för mandatperioden 2004-
2006). 
 
Ingela Nolte (revisor för mandatperioden 2004-2006). 
 
§ 14 Fastställande av årsavgift 
Mötet beslut att behålla årsavgiften oförändrad, dvs. 70 kr per år. 
 
§15 Information om trafiksituationen 
Jimmy Ridell informerade om att vi har fått tillstånd att sätta upp farthinder i form av 
blomlådor i vårt område.  
Nästa steg är att en trafikingenjör och en representant från polisen kommer ut till vårt område 
och markerar var vi exakt kommer att få sätta upp farthinder.  
Farthinder får stå utplacerade från 1 april till slutet av oktober. Detta för att de inte ska utgöra 
hinder för snöröjning etc. Denna tid är naturligtvis ingenting föreningens styrelse kan råda 
over, utan tiden är kopplad till tillståndet för utplacering.  
Ett annat villkor är att de måste skötas (blommorna vattnas mm) och detta kommer 
föreningens medlemmar att få ansvara för. 
  
§16 Information om valborgsmässofirande 
Jimmy Ridell informerade om att sedvanligt valborgsmässofirande är planerat med bål, 
vårtalare, körsång, tipspromenad etc. Mer information om detta kommer att delas ut i 
brevlådorna. 
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§17 Information från Affärsverken om bredband 
Peter Larsson och Björn Sernhed, båda från Affärsverken, var speciellt inbjudna för att 
informera om bredbandsprojektet. Vi fick både en teknisk genomgång av Affärsverkens tjänst 
och den tidplan som är aktuell för utbyggnaden för vårt område.  
 
Affärsverken har lagt ett s k stadsnät i centrala Karlskrona bestående av ett fiberoptiskt nät. 
Fiberoptiska nät ger möjlighet till mycket höga hastigheter. Detta fiberoptiska nät ansluter 
Affärsverken till telefonstationer, bl a den som försörjer vårt område, för att nå ut till 
hushållen. 
 
Från telefonstationen använder sig Affärsverken av den kopparkabel, som våra telefoner är 
anslutna till och våra telefonsamtal går på, för att skicka signalerna till och från våra datorer. 
 
Genom Affärsverken erbjuds vi s k ADSL2+ som ger 26 Mbit/s nedströms och 1-3 Mbit/s 
uppströms. Detta med reservation för kvaliteten på Skanovas kopparkabel till respektive 
hushåll, som kan påverka prestandan och kapaciteten gentemot stadsnätet och då även mot 
Internet.  
 
Kapaciteten ut mot Internet för resp. hushåll är delad (dvs bandbredden är delad mellan alla 
hushåll och kan därför erbjudas till nedanstående priser).  
 
(Dedikerad bandbredd, dvs då resp. slutkund eller hushåll har en egen kapacitet, medför 
betydligt högre kostnad/mån och är inte alls vanligt förekommande bland privatkunder utan 
riktar sig i första hand till företag.) 
  
Vårt ramavtal ger oss rabatt på anslutningsavgiften (engångsutgift) med 50% vid tecknade av 
abonnemang under andra halvåret 2005 dvs från leveransdatum och 6 mån fram, resp 25% 
rabatt vid tecknande de följande 18 månaderna.  
 
I övrigt se Ramavtal Stadsnät (mellan Affärsverken och Bergåsa och Västra Mark 
Villaägarförening). På föreningens hemsida www.bergasa.se finns en länk till ramavtalet. 
 
Den löpande kostnaden är för bas-abonnemang blir 275 kr/månad resp. Pro-abonnemang 350 
kr/månad.  
 
Ett ADSL-modem kostar ca 500 kr och kan inhandlas hos av Affärsverken rekommenderad 
lokal återförsäljare, alternativt via postorder/webben. 
 
Tidplanen är att Affärsverken ska få tillgång till telefonstationen för att installera sin 
anslutningsutrustning, i juni i år. Detta innebär att Affärsverken kan börja leverera sin tjänst 
från slutet av juni 2005. 
 
Varje hushåll (fastighetsägare) tecknar ett eget avtal med Affärsverken om leverans av deras 
tjänst.  
 
Notera att internet-tjänster kan levereras av flera leverantörer och att medlemmarna inte är 
bundna att teckna avtal med just Affärsverken. Telia kan idag leverera ADSL och Velocity 
tech kommer att kunna leverera i juni 2005. 
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§18 Övriga frågor 
En närvarande medlem tog upp frågan om häckar och träd som skymmer sikten eller utgör 
hinder för gående etc. Alla medlemmar uppmanas att se över häckar, buskar och träd och vid 
behov beskära dessa. Detta gäller både växtlighet som sträcker sig ut över tomten och ut över 
trottoaren både från sidan och uppifrån.  
 
En närvarande medlem påpekade att högerregeln gäller inom hela vårt område, då vi inte har 
några huvudleder. Högerregeln respekteras inte alltid, så som t ex i korsningen 
Kronobergsgatan – Vasagatan där många incidenter rapporterats. Alla uppmanas därför till att 
iaktta högerregeln och tillämpa den vid körning inom området.  
 
Vi passar också om att påminna om att hastighetsbegränsningen 30 km/tim gäller inom hela 
området. 
 
Styrelsen informade om att torsdagen den 14 april kommer det att bli en informationskväll 
ang Grannsamverkans-projekt. Mer information om detta kommer att delas ut i brevlådorna. 
 
§19 Årsmötets avslutning 
Jimmy Ridell förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för visat intresse. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Maria Lagebrand 
 
Justeras 
 
 
Thomas Engström 
 
 
 
Per-Ola Jacobsson 
 
 
 
 
 
 
 


