Björklidens Villaägarförening
Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen har under året utgjorts av:
Ordförande
Mattias Eriksson
Kassör/Medlemsreg.Maria Frödin
Ledamöter
Nicklas Haglund
Magnus Sjölander
John Agurell
Suppleanter

Rose-Marié Albero Landberg
Kristina Djuric

Föreningens revisorer har varit:
Gunilla Gerdt
Ove Karlsson
Valberedning har utgjorts av styrelsen. Festkommittén har utgjorts av
styrelsen. Årsmöte planerades till 2020-03-25 men efter övervägande så togs
beslutet att ställa in i sista stund p.g.a. Covid-19. Två styrelsemöten har hållits
under verksamhetsåret.
Medlemmar
Vid årsskiftet 2020/21 uppgick medlemsantalet till 133 hushåll av totalt 211
fastigheter. Medlemsavgiften för 2020 var planerad att vara oförändrad d.v.s.
200:- per hushåll och 100:- per pensionärshushåll men p.g.a. Covid-19 togs
beslutet av Styrelsen att INTE ta ut någon medlemsavgift för 2020. Beslutet
togs i samband med att Styrelsen beslutade att hålla föreningens sociala
aktiviteter på ett minimum och således även föreningens kostnader.
Valborgsfirande
Valborgsfirandet 2020 ställdes in p.g.a. Covid-19
Vårstädning
Vårstädningen ställdes in p.g.a. Covid-19
Adventsfirande
Årets julgranständning skedde söndagen den 1 december. Tyvärr
genomfördes detta utan medlemmar detta år p.g.a. rådande omständigheter.
Grannsamverkan
Det verkar som att grannsamverkan har gjort nytta, det framstår som att
antalet inbrott här i området har varit få. En inventering av
grannsamverkansskyltarna har gjort under året, och vi har även haft sporadisk
kontakt med Polisens grannsamverkanssamordnare.
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Vägar, skyltar
Styrelsen har under året som gått fortsatt bevakat det pågående arbetet med
vägar och VA-nätet. Det har varit svårt att få reda på någon tidsplan, men den
info vi har för tillfället är att man planerar att vara klar senast hösten 2021.
Fotbollsmål
Några ur Styrelsen har tillsammans med medlemmar byggt nya mål till g:a
lekparken då det blev för dyrt att köpa sådana.
Pappersåtervinningen
Styrelsen har undersökt möjligheten att få bort den container som finns för
returpapper vid lekparken, då flera medlemmar påtalat att den inte används
och bidrar till nedskräpning. Kommunen, som hyr ut marken för uppställning,
och företaget som har den där, var dock av en annan åsikt och ville ha den
kvar.
Medlemsinformation
Inget ”Vårinfo-utskick” gjordes detta verksamhetsåret p.g.a. Covid-19.
Föreningen har löpnade bevakat vilka fastigheter som sålts och delat ut
välkomstbrev till de nyinflyttade i området.
Föreningens hemsida www.kallhallsvillastad.se har uppdaterats sporadisk
detta år och vår Facebookgrupp, ”Vi i Villastan” har nu ca: 400 medlemmar
och används aktivt för information och kommunikation.
Vänliga hälsningar,
Styrelsen
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