Protokoll från årsmöte med Bergåsa och Västra Marks Villaägareförening i
Studentviken 2011-05-01
1§

Årsmötet öppnas. Johan Hjortsberg hälsar alla välkomna.

2§

Dagordningen fastställs utan ändringar.

3§

Johan Hjortsberg väljs till ordförande.

4§

Lolita Persson väljs till sekreterare.

5§

Till justeringsmän väljs Johan Fryksén och Linus Axelsson

6§

Johan Hjortsberg föredrar verksamhetsberättelsen, se bilaga.

7§

Johan Hjortsberg föredrar kassarapport och revisionsberättelse, se
bilaga.

8§

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9§ - 13§

Val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer, se bilaga.

14§

Till valberedning valdes Jens Harrysson och Henrik Lindén.

15§

Årsavgiften för 2011 fastställs till 70 kr. Ekonomin är god och man ska
överväga hur behållningen i kassan bäst används.

16§

Trafiksituationen och blomlådorna diskuterades. Blomlådorna som har
placerats ut i området tidigare är i sådant skick att de inte kan sättas
ut.
En trafikmätning kommer att genomföras undermaj och en kontinuerlig
kontakt hålls med kommunen gällande trafiksituationen på Bergåsa –
Västra Mark.
Det framkom på mötet att det är ett parkeringsproblem när de som
arbetar uppe vid högskoleområdet parkerar i bostadsområdet.
Villaföreningen ska ta kontakt med kommun och företag.

17§

Grannsamverkan, här framkom om behovet av att sätta upp nya
skyltar i området, de har suttit uppe så länge att de måste bytas ut,
villaföreningen ordnar så att det kommer fram nya skyltar.

18§

Valborg – synpunkter kom fram att man inte ville att firandet skulle
ställas in nere i Studentviken, även om det är eldningsförbud.

19§

Kiosk i Studentviken – sommaren 2011 kommer det bedrivas
kioskverksamhet av en familj boende på Bergåsa, öppethållande
kommer att vara när det är väderlek för försäljning.

20§

Övrigt – synpunkter framkom att man ville att det ska röjas i Lillan,
som är en utav de få platser för barn och ungdomar som bor i området.
Nedskräpning längs med Wämöleden och nere vid stranden,
villaföreningen ringer kommunen om detta.
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