
Protokoll för Bergåsa- Västra Marks Villaägareförenings årsmöte  
2020-09-27 i Frejalunden 
 
§1. Bergåsakören började med att sjunga tre sånger. 

 
§2. Ordföranden Carin Håkansson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§3. Dagordningen godkändes. 

 

§4. Carin Håkansson valdes till mötets ordförande. 

 

§5. Carina Lindquist valdes till mötessekreterare. 

 

§6. Christian Österberg och Lisa Thornéus valdes till justerare. 

 

§7. Ordföranden sammanfattade verksamhetsberättelsen (årsberättelsen) för 2019. 

 

§8. Kassören redovisade ekonomin: ca 42 000 vid årets början och ca 30 000 vid årets slut. 

Revisionsberättelsen lästes upp och enligt revisorn Ann Faxhag har föreningen god ordning och 

styrelsen föreslås ansvarsfrihet - se revisorsberättelse. 

 

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av medlemmarna på mötet. 

 

§10. Avgående kassör Assar Lindén och sekreterare Kristoffer Nilsson tackades av och 

medlemmarna godkände den nya styrelsen: 

 

Ordförande –   Carin Håkansson  

Ny Sekreterare –   Carina Lindquist  

Ny Kassör –    Madeleine Hjortsberg  

Ledamot, Materielansvarig –  Christian Österberg   

Ny Ledamot, Ordning och reda –  Eleonore Ardin   

Ledamot, Webbmaster –   Hans Södergren   

Suppleant –    Lisa Thornéus   

Ny Suppleant –   Britta Kilander   

Ny Suppleant –  Anna Ohlsson   

 

§11. Till revisor valdes Ann Faxhag och till revisorssuppleant valdes Elisabeth Lindberg. 

 

§12. Till valberedning valdes Assar Lindén och Maria Lindegren. 

 

§13. Grannsamverkan och Trygghetsvandring - Alexander Vujovic berättade att hans roll som 

kommunpolis hade huvudsyftet att driva brottsförebyggande frågor, men det är viktigt att vi 

samverkar för göra samhället tryggare. Ett sätt är s.k. Trygghetsvandringar om man kan 

identifiera ett geografiskt område som otryggt t.ex. p.g.a. dålig belysning, tät vegetation, klotter, 

skadegörelse eller hål i asfalten. Tillsammans med polisen kan man då ta en promenad i området, 

både i dagsljus och i mörker, för att se vad som kan förbättras. Ett annat sätt att skapa trygghet är 

 



att starta en Grannsamverkangrupp. Denna grupp får Grannsamverkan-skyltar att sätta upp i sitt 

område, man skapar en bra kontaktlista, är observant och meddelar sin grupp när man reser bort. 

Man kan kontakta styrelsen om man vill anmäla ett område som otryggt och därför vill gå en 

trygghetsvandring eller om man vill starta en grannsamverkangrupp. 

 

§14. Angående medborgarförslaget om fler hastighetsbegränsande åtgärder, meddelade 

ordföranden att fler medlemmar har hört av sig som också vill ha farthinder. Det är dock 

nödvändigt att medlemmarna själva går ihop och driver frågan. Föreningen bidrar gärna med den 

tidigare dokumentationen. 

 

§15. Britta Kilander berättade om Bergåsa Villaförenings uppkomst och historia. Webmaster 

kommer att publicera delar av Brittas arbete på Bergåsas hemsida och Facebook. Britta är 

intresserad av äldre vardagsberättelser från Bergåsa så hör gärna av er till henne om ni har några. 

 

§16. Inga övriga frågor. 

 

§17. Mötet avslutades av ordföranden som tackade medlemmarna för deltagandet. 

 

 

 

 

_____________________________________________       ______________________________________________ 

Ordförande Carin Håkansson                           Sekreterare Carina Lindquist 

 

______________________________________________       ______________________________________________ 

Justerare Lisa Thornéus                                      Justerare Christian Österberg                 


