
Vi i styrelsen för Bergåsa - Västra Marks villaägareförening 
vill med detta utskick önska alla nya och gamla medlemmar 
ett riktigt trevligt 2018 och informera om vad som är på gång 
i området. I samband med detta vill vi också passa på att på-
minna om årsavgiften på 100 kr för medlemskap. Glöm inte 
att medlemskap är ett måste för att få boka/hyra tält eller låna 
redskap av föreningen.

Valborgsfi rande i Studentviken
Valborgsmässoafton fi ras traditionsenligt i Studentviken med 
start från 19.00. I  år kommer självklart fi randet även att ske 
med kör, hemlig  vårtalare,  kiosk och tipsrunda.  Bålet  tänds 
sedan c:a  kl.  20.00.

Brännbart trädgårdsavfall som grenar och ris kan lämnas på 
bålplatsen med start lördagen den 14 april kl. 08.00. Bålets 
storlek bestäms numera inte av oss - 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!

Vårträff och årsmöte 1 maj
Som brukligt träffas vi nere i Studentviken kl 10.00 för att göra 
vår strand fi n och lägga i badfl otten. Ta med skottkärra och de 
redskap som du tror kan behövas och en fi kakorg. I år kom-
mer fl otten att sjösättas och ny sand fördelas på stranden. Alla 
är hjärtligt välkomna att delta. Klockan 12.00 övergår städning-
en till det stadgeenliga årsmötet. I samband med detta kommer 
grillad korv med tillbehör att serveras.

Bilden på framsidan togs av 2017-års vinnare - Alexander Vujovic

Upplysning
Som boende följer man troligen hastighetsbegränsningarna i 
sina områden. Vi vill informera att på t ex Bergåsa gäller 30 
km/h. Det bor många barn i området så tala gärna om för era 
bekanta att också köra försiktigt! Hastighetskontroller kommer 
att genomföras under året!
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Var hälsad och välkommen till 
villaföreningen 2018! 
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Kontaktuppgifter till föreningens hemsida, 
facebook och mail
www.bergasa.se 
www.facebook.com/bergasa.se
webmaster@bergasa.se

5 1 9 0  3 0 6 0

Visst vill du också hjälpa till?
Som medlem i villaföreningen kan man t ex hjälpa till med 
fl ottupptagning, iläggning, valborgsfi rande samt vår- och höst-
träffar.

Medlemmarna i villaföreningen ansvarar bland annat för fl otten...

Höstträff
Förutom vårträffen kommer vi även att ordna en höstträff  
söndagen den 30 september med fl ottupptagning, röjning och 
göra fi nt i våra parkområden. Välkomna till stranden kl 10.00. 
Det är viktigt med uppslutning om fl otten ska kunna  tas upp 
för säsongen! 

Höstträffen avslutas med korvgrillning i Frejalunden! 



Vi i styrelsen!

Kontakta oss gärna!

Ordförande Carin Håkansson 070-861 15 17
Vice ordförande Alexander Vujovic 073-986 55 05 
Sekreterare Oscar Häggström 070-377 58 06
Kassör Assar Lindén 0455-181 13
Materialansvarig Christian Österberg 070-986 50 21
Grannsamverkan Eva Nilsson 076-189 18 88
Ordning och reda Carina Lindquist 070-965 43 78
Webmaster Hans Södergren 072-174 28 83 
Adjungerande Jessica Enevold Duncan 070-918 66 08

Glöm inte bort att all information fi nns på vår hemsida och 
på Facebook!

www.bergasa.se

eller

www.facebook.com/bergasa.se
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Varför en villaförening?
Som styrelsemedlem bidrar du till föreningens över-
levnad. Du ges möjlighet att bättre bekanta dig med 
de boende i området och att driva frågor som är 
angelägna för oss alla. Det krävs ingen föreningsvana 
för att göra nytta här – endast en vilja att hålla igång 
vår villaförening. En frekvent omsättning av styrel-
sen är lika viktig som alla våra medlemmar för att 
föreningen ska överleva och utvecklas. Vid årsmötet 
fi nns möjlighet för nya representanter att träda fram. 
Välkommen även att kontakta oss tidigare om du är 
intresserad av att medverka i styrelsen – vi har fak-
tiskt riktigt roligt också!

Verksamheten sker på ideell basis och fi nansieras 
med medlemsavgifter. 

Några saker som du som medlem bidragit till genom 
din medlemsavgift är information om vad som hän-
der i vårt närområde genom informationsblad och 
hemsida, valborgsfi randet vid studentviken, inköp av 
och möjlighet att låna verktyg och tält samt små pro-
jekt i området som sand till badstranden eller röjning 
och upprustning i områdets ”parker”. Under 2017 
inköptes bl a nya tält och bord.

Håll utkik efter information på våra anslagstavlor på 
Bergåsa som vi har för avsikt att uppdatera kontinu-
erligt under året! 

Väl mött var och en till ett nytt föreningsår!

K
olla gärna in oss på facebook

Carin Håkansson

Christian ÖsterbergCarina Lindquist
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