
Välkommen till en jubilerande 
Villaförening 2023! 
Styrelsen för Bergåsa - Västra Marks villa-
ägareförening vill med detta utskick önska alla 
gamla och nya medlemmar ett riktigt trevligt 2023!     
Här kommer information om årets planerade 
aktiviteter och vårt 110-årskalas. 
 
Medlemsantalet ökar                                                           
Sedan 2017 pekar medlemskurvan sakta uppåt och 
vid årsskiftet hade vi 224 medlemmar (hushåll) 
vilket vi är mycket glada över. Läs mer om 
föreningen på www.bergasa.se. 
 

 
 
Valborgsfirande i Studentviken 
Valborgsmässoafton firar vi traditionsenligt i 
Studentviken med start från 19.00. Vi firar med 
hemlig vårtalare, körsång, kiosk och tipsrunda.  
Bålet tänds ca kl. 20.00. Brännbart trädgårdsavfall 
som grenar och ris kan lämnas på bålplatsen med 
start lördagen den 8 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, kratta och de redskap som du tror kan 
behövas. Alla är hjärtligt välkomna att delta. I sam-
band med detta bjuder föreningen på grillad korv. 
Klockan 12.00 startar det stadgeenliga årsmötet. 
Frågor eller förslag till årsmötet emottages via: 
webmaster@bergasa.se senast 1 april. 
 

 
 
Villaföreningen fyller 110 år! 
För två år sedan firade vi att stadsdelen Bergåsa 
fyllde 110 år. Nu är det dags att fira att vår 
Villaförening fyller jämt. Markera lördagen den         
2 sept i kalendern för jubiléumsfirande! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Flottupptagning 
Söndagen den 24 september kl.10.00 träffas vi på 
Studentvikens lilla strand för att ta upp föreningens 
badflotte. Minst tolv starka personer behövs till 
uppdraget. 
 

 
 
Halloween 
För fjärde året i rad bjuder Villaföreningen in alla 
barn i området till Frejalunden (Lillan) för att delta i 
Halloweenfirandet. Alla utklädda spöken och 
monster träffas lördagen den 28 okt kl.18:30-19:30. 
Det blir ruskigheter, tipspromenad och godispåse. 
Kom till parken om du vågar… 
 

                                                                            
 
Verktyg och redskapslån 
Som medlem i föreningen har man förmånen att 
låna mattvätt, högtryckstvätt, cementblandare, 
vedklyv, magasinkärra, toppsax, kompostkvarn, 
stegar m.m. eller hyra våra partytält.                       
Se komplett lista på: www.bergasa.se 

Tidigare styrelsemedlemmar: Axel Magnusson 

(initiativtagare), Carl Sahlström (sekreterare),                                                                   

Ernst Lundberg (ordförande) och Emil Åhström (talesman).   

P.M över Bergåsas fastighetsägares egnahems-                                            

förenings verksamhet under tiden 1913-1918                         

Föreningen bildades den 3 dec 1913 på förslag av                                          
herr Axel Magnusson och valdes därvid till styrelse                                                  

hr G.W Lundström, C Wetterstrand, C Sahlström,                                                       
E Lundberg och undertecknad Lidmark. 

 

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


 

Vi i styrelsen 
 

          
Från vänster: Hans, Anna, Carina, Britta, Carin, Daniel, 
Madeleine och Eleonore 

 
Kontakta oss gärna: 
 

Ordförande 
V.Ordförande 
Kassör               
Sekreterare  
Materialansvarig 
Webmaster  
Ordning & reda 
Suppleant 
    

Carin Håkansson 
Anna Larsson 
Madeleine Hjortsberg                           
Carina Lindquist 
Daniel Persson     
Hans Södergren 
Eleonore Ardin     
Britta Kilander 
 

070-861 15 17 
070-200 67 69 
070-185 32 10 
070-965 43 78                   
073-070 42 35 
072-174 28 83  
073-390 61 94  
070-848 55 62 
                  

 
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. 
Vad vill du hjälpa till med? 
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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