Välkommen till villaföreningen 2020!
Vi i styrelsen för Bergåsa - Västra Marks
villaägareförening vill med detta utskick önska alla
nya och gamla medlemmar ett riktigt trevligt 2020 och
informera om årets aktiviteter. I samband med detta
vill vi också passa på att påminna om årsavgiften på
100 kr för medlemskap. Glöm inte att medlemskap är
ett måste för att få boka/hyra tält, loppisbord eller
låna redskap av föreningen.

Vårträff och Årsmöte 1 maj
Som brukligt träffas vi nere i Studentviken kl 10.00 för
att göra vår strand fin och lägga i badflotten. Ta med
en skottkärra och de redskap som du tror kan
behövas. Alla är hjärtligt välkomna att delta. I
samband med detta kommer grillad korv med
tillbehör att serveras. Klockan 12.00 startar det
stadgeenliga årsmötet och har du som medlem
frågor eller förslag till årsmötet, maila till
webmaster@bergasa.se senast 30 mars.

Höstträff
Förutom vårträff, anordnar vi även en höstträff
söndagen den 27 september med flottupptagning
och för att göra fint i våra parkområden. Välkomna till
Frejalunden (Lillan) kl. 10.00. Det är viktigt med bra
uppslutning om flotten ska kunna tas upp för
säsongen. Ta med lämpliga trädgårdsredskap.
Korv med bröd utlovas till alla medhjälpare!

Vad gör villaföreningen?
Vi arbetar aktivt med, och ställer krav på kommunen
angående trafiken och miljön i området, anordnar
Valborg och andra aktiviteter under året, köper in
verktyg och redskap och ser till att vår lilla strand har
sand och en badflotte. Välkommen att kontakta oss
om du vill medverka i styrelsen!
Valborgsfirande i Studentviken
Valborgsmässoafton firas traditionsenligt i Studentviken med start från 19.00. Även i år kommer
självklart firandet att ske med hemlig vårtalare, kör,
kiosk och tipsrunda. Bålet tänds sedan ca kl. 20.00.
Brännbart trädgårdsavfall som grenar och ris kan
lämnas på bålplatsen med start lördagen den 11 april
kl. 08.00. Bålets storlek bestäms numera inte av oss
utan det är villkorat i polisens och räddningstjänstens
tillstånd, därför stoppar vi när bålet har uppnått
tillåten storlek. Tippning får endast ske med hjälp av
skottkärra. Lägg inte stockar, sten, jord eller möbler
på brasan!

Sjösättning och sjöprov av föreningens badflotte

Loppis/Växtbytardag i Frejalunden (Lillan)
Sälj eller fynda prylar på föreningens vårloppis och
växtbytardag lördagen den 23 maj klockan kl.10-12.
Boka bord (gratis) på loppis@bergasa.se

Glöggmingel
Den tredje advent bjuder Villaföreningen på glögg
och pepparkakor i Frejalunden (Lillan) och Bergåsakören sjunger Christmas carols. Välkomna kl. 15.00!

Verktyg och redskapslån
Låna högtryckstvätt, cementblandare, gallervält,
kompostkvarn, vedklyv, stegar m.m. eller hyr våra
partytält. Se komplett lista på bergasa.se.

Kontakta oss gärna:
Ordförande
Kassör
Materialansvarig
Sekreterare
Ordning & reda
Webmaster
Suppleant
Suppleant

Carin Håkansson
Assar Lindén
Christian Österberg
Kristofer
Carina Lindquist
Hans Södergren
Lisa Thornéus
Eleonore Ardin

070-861 15 17
0455-181 13
070-986 50 21
070-965 43 78
072-174 28 83
070-587 08 13
073-390 61 94

Kontaktuppgifter till föreningens hemsida,
facebook och mail:
www.bergasa.se
www.facebook.com/bergasa.se
webmaster@bergasa.se
kassor@bergasa.se

Kolla gärna in oss på facebook

Vill du också hjälpa till?
Till årsmötet behöver vi en ny kassör, valberedning (två personer) och en suppleant.
Saknar du något i föreningen?
Finns det intresse för t.ex. en boulebana?
Hör av dig till oss.

Bergåsa - Västra Marks Villaägareförening

OBS! Skriv även din mailadress

Hans, Lisa, Christian, Carin, Assar & Carina

Nyhetsbrev 2020

Vi i styrelsen

