
Välkommen till villaföreningen 2022! 
 
Vi i styrelsen för Bergåsa - Västra Marks villa-
ägareförening vill med detta utskick önska alla nya 
och gamla medlemmar ett riktigt trevligt 2022 och 
berätta om årets aktiviteter. Vi vill också passa på 
att informera om att vi har en ny adress på 
facebook: 
https://www.facebook.com/medlem.bergasa.se 
 
2021 fyllde Bergåsa 110 år, och detta firade vi en 

solig septemberdag i Frejalunden med fika, tips-

promenad, loppis, skogsbana, nyanlagd boulebana 

och bilder och berättelser ur Bergåsas historia. På 

vår hem- och facebooksida finns mer intressant att 

läsa och där finns även publicerat BLTs nyhets-

artikel från 1961 då Bergåsa firade 50 år.               

Vi hoppas kunna genomföra årets aktiviteter som 

planerat, men håll utkik efter uppdateringar på våra 

sidor och anslagstavlor då vi följer Folkhälso-

myndighetens och lokala restriktioner. Vi ses! 

 
Valborgsfirande i Studentviken 
Valborgsmässoafton firas traditionsenligt i Student-
viken med start från 19.00. Vi firar med hemlig 
vårtalare, kör, kiosk och tipsrunda. Bålet tänds      
ca kl. 20.00. 
Brännbart 
trädgårdsavfall som 
grenar och ris kan 
lämnas på bål-
platsen med start 
lördagen den 9 april 
kl. 08.00.  Vi stoppar 
när bålet har uppnått 
tillåten storlek. 
Tippning får endast 
ske med hjälp av 
skottkärra. Lägg inte 
stockar, sten, jord 
eller möbler på 
brasan. 
 

Vårträff och årsmöte 1 maj 
Vi träffas på Studentvikens lilla strand 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 1 april. 
 

 
 

 
Vi på Bergåsa 
Nu finns det även en facebookgrupp där man 
snabbt och enkelt kan lägga ut t.ex. efterlysningar, 
bjuda in till spontanloppis eller brännbollsspel: 
https://www.facebook.com/groups/bergasagrupp 
 

 
Boulebana                           
Föreningen har anlagt 
en boulebana i Freja-
lunden. Ta med egna 
klot och utmana din 
familj eller vänner på 
boule. Regler hittar 
du på skylten bredvid 
boulebanan.  
Närmast Lillen vinner! 
 

 

Höstträff 
Söndagen den 25 september kl.10.00 träffas vi på 
stranden för flottupptagning och för att göra fint i 
våra parkområden. Det är viktigt med bra upp-
slutning om flotten ska kunna tas upp för säsongen. 
Ta med lämpliga trädgårdsredskap.  
Korv med bröd utlovas till alla medhjälpare! 
 
 
Halloween 
Villaföreningen bjuder in alla barn till Frejalunden 
(Lillan) lördagen den 29/10 mellan 18:30-19:30 för 
att delta i föreningens Halloweenfirande. Det blir 
skelett, monster, ruskig tipspromenad och godis-
påse. Klä ut dig och kom till parken om du vågar… 
 

 
Glöggmingel  
Välkomna på glöggmingel i Frejalunden den tredje 
advent. Vi dricker glögg, äter pepparkakor och en 
liten julkör sjunger Christmas carols.  
 
                                                                                
Verktyg och redskapslån 
Alla medlemmar får låna mattvätt, högtryckstvätt, 
cementblandare, 
vedklyv, magasinkärra, 
toppsax, kompost-
kvarn, stegar m.m. eller 
hyra våra partytält.     
Se komplett lista på: 
www.bergasa.se 

mailto:webmaster@bergasa.se
http://www.bergasa.se/


 

Vi i styrelsen  
 

          
Från vänster: Lisa, Anna, Carin, Britta, Christian, Carina 
Hans, Madeleine & Eleonore 

 
Kontakta oss gärna: 
 

Ordförande 
V.Ordf & Material 
Materialansvarig 
fr.o.m. 2/5 

Carin Håkansson 
Christian Österberg 
 
Daniel Persson 

070-861 15 17 
070-986 50 21 
 
073-070 42 35 

Kassör 
Sekreterare 

Madeleine Hjortsberg 
Carina Lindquist 

070-185 32 10 
070-965 43 78 

Webmaster Hans Södergren 072-174 28 83 
Ordning & reda Eleonore Ardin 073-390 61 94 
Suppleant Lisa Thornéus 070-587 08 13 
Suppleant 
Suppleant 
 

Britta Kilander 
Anna Larsson 
 

070-848 55 62 
070-200 67 69 
 

 
Villaföreningen är en ideell förening som bygger 
på att medlemmarna hjälper till. Det kan handla 
om allt från styrelsearbete till att hjälpa till på 
något av våra arrangemang. 
Vill du också hjälpa till? 
Saknar du något i föreningen? 
Hör av dig till oss. 
 
Kontaktuppgifter till föreningens 
mail, hemsida, 
och facebook: 
 
webmaster@bergasa.se 
kassor@bergasa.se   
bokning@bergasa.se 
www.bergasa.se 
www.facebook.com/medlem.bergasa.se  
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