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Dagordning för Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening 
Årsmöte den 13.8 2011

• 1.  Mötes öppnande 
• 2.  Förslag till mötes ordförande 
• 3.  Förslag till mötes sekreterare 
• 4.  Förslag till justeringsmän
• 5.  Godkännande av dagordning 

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2010-aug  - 2011-aug 

•
8 Sakfrågor i dialogform kring trafik, 

brott, grannsamverkan, trivsel, områdesregler etc
• 9.  Styrelsens kassarapport med medlemsantalet
• 10. Revisorernas rapport och styrelsens ansvarsfrihet

11  Förslag till medlemsavgift Vad får jag för 8 kr per månad? 
• 12. Förslag till ev styrelsearvode för ordinarie ledamöter

• 13  Valen: Förslag till ordförande, ledamöter, revisor 
• 14  Övriga sakfrågor i området. 
• 15  Avtackningar och Tack för goda insatser
• 16. Mötes avslutning



Verksamhetsberättelse för 

Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening  13.8 2011

• Föreningen har under verksamhetsåret haft 5 st st protokollförda möten, samt en 
mångfald övriga kontakter, främst via nätet.

• I vintras genomförde BVVF en uppskattad snöplogning av sjön. Båda sidorna av sjön 
kunde gå runt sjön. Hög promenadfrekvens noterades.  

• BVVF har i veckan träffat Fritidsförvaltningen chef och handläggare kring sjön och 
baden och redan fått löfte om kommunalt bidrag till vinterplogning.

• BVVF planerade och genomförde städdag av bryggor med anskaffning av sand och 
sittmöbler. Mer dialog om baden under årsmötet.

• BVVF styrelse har träffat några av Kommunens chefer och ansvariga och fört en 
dialog kring väg, trafik och byggnad.

• BVVF fick beröm av kommunen för våra trafikansträngningar. Intressant är det här att 
notera informationen om högerregelns utfall. Protokoll presenteras på årsmötet och 
läggs sedan ut på hemsidan.

• BVVF har fått gehör kring våra synpunkter om utökad buss-täthet. Kommer i vinter att 
gälla även vid helger. 



Verksamhetsberättelse för 

Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening  13.8 2011

• I våras sände BVVF ut till alla i området via vårt uppdaterade 
adressregister, ett medlemsbrev med information och medlemsfaktura kring 
BVVF.

• Medlemsökningen blev föregående verksamhetsår 72%.!  I år fortsätter 
BVVF öka medlemsantalet från föregående år med två personer till 195 st 
betalande medlemmar . 

• Tillkommer Grönfinksområdet kollektivanslutna med 67 st medlemmar . 

• Innebär totalt 262 st i BVVF av totalt ca 350 fastigheter! En stor styrka 
och möjlighet för området.



Verksamhetsberättelse för 

Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening  13.8 2011

• Föreningen har rekommenderas av Polisen för sina 
gransamverkansåtgärder, vilket i fjol resulterade i en positiv 
grannsamverkans artikel i EK. 

• Glädjande har brotts statistiken minskat i år jämfört med föregående år. 

• BVVF ser gärna att grannsamverkan insatserna och budskapet till buset  
bidrar till förbättringen. Mer om saken under årsmötet.

• Föreningen har en hemsida för området för ökad kommunikation. I våras 
utfördes en renovering av hemsidan www.bvvf.nu med ny teknik. 

• Under verksamhetsåret har vi haft ca 3-5 personer om dagen som besöker 
hemsidan. Nya hemsidan stödjer ökad dialog med medlemmar typ 
bloggteknik, typ köp sälj aktiviteter i området. 

• BVVF finns även på Facebook. Mer om nät-möjligheterna under årsmötet.



Verksamhetsberättelse för 

Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening  13.8 2011

• Föreningen har i maj genomfört en loppisaktivitet i området.  Tyvärr lågt 
intresse.

• Föreningen har erhållit bygglov för tydliga områdesskyltar vid infarterna . 
Välkomst och informationsskyltarna har satts upp vid norra infarten. Den 
södra skylten sätts upp inom kort . BVVF har annonserat om årsmötet vid 
anslagstavlor och infarter. (Om texten inte kan läsas av bilist vid infarterna, 
kör du för fort)

•
BVVF har i samråd med övriga existerande föreningar, vilka har 
särintressen, tomtmark, VA-ledningar etc, för avsikt, att med din hjälp 
framöver vara områdets heltäckande och samordnande förening i de frågor 
medlemmarna önskar att styrelsen medverkar till. 

För mera information hänvisas till www.bvvf.nu, kontakter med styrelsen 
samt ges nu under årsmötet. 

• Styrelsen för Borsökna Väster Villa och Fritidshusägarförening, BVVF



Årsmötesfråga

• Kan årsmötet godkänna 
verksamhetsberättelsen?



SakfrSakfråågor  kring trafik, bad, gor  kring trafik, bad, öövrigt i vrigt i 

dialogformdialogform

FFöörslag rslag 

FFöörst en frst en föörhandsinformation med rhandsinformation med 

ev korta frev korta fråågor  sedan diskussion gor  sedan diskussion 





Hastigheten är ibland mycket hög i området, ibland vårdslös. 
Något måste bara göras för att öka trafiksäkerheten för alla, oavsett medlemskap eller ej.

I ett av flera alternativ är att BVVF påverkat polismyndigheten 
att göra flera trafikkontroller i området.
Polismyndigheten annonserar på sin hemsida när fartsyndare riskerar att ertappas.

Dessutom har föreningen satt ut 16 blomlådor 
De finns på ett antal önskade platser. Effekten är tillfredsställande.
Kommunen informerar att i andra områden råder "blomlådekrig". 
Blomlådorna flyttas nämligen av trafikanter så att de ”inte ska störas”!! 
Tyvärr klagar bla yrkes chaufförer att "så här får vi inte göra." 
Vi har dock kommunens godkännande som gjort en granskning av våra insatser.



Trafikolyckor i BV
• Grunduppgifter
• Antal olyckor
• 5 Personskadeolyckor, varav:
• 0 Dödsolyckor
• 2 Svåra olyckor
• 3 Lindriga olyckor
• 0 Olyckor med okänd svårhetsgrad
• 1 Olyckor utan personskada ej med i statestik
•

År Månad Dag Klockslag
• 2006 2 10 Korsningen Tranvägen Ringduvevägen Eskilstuna kl 12
• 2006 6 8 Korsningen Falkvägen-Flugsnapparvägen kl 16.50
• 2007 1 9 Falkvägen Eskilstuna kl 13
• 2008 5 30 Vipvägen Eskilstuna kl 20
• 2008 6 30 Grönfinkvägen Eskilstuna kl 21.05
• 2009 4 30 Korsningen Flugsnapparvägen - Sävsångarvägen, Borsökna, kl 14.02
• 2010         Ingen trafikolycka inrapporterad till Vägverket under verksamhetsåret

2011         Ingen uppgift men rapporterade incidenter finns med dikeskörningar. 



BVVF kommer att framföra önskemål om nya 

fartkontroller 





Blomlådorna

• Regeln är att de som bor närmast 
blomlådorna ,får ökad säkerhet och hjälper 
till mot ersättning 

• att underhålla dem 
genom att flytta in och ut

• fylla på vatten och sätta blommor.
• Om inte ovan fungerar sker en avveckling i 

hela området.



• Rapport från mötet med Kommunen

Frågor från Borsökna västra 
vägförening.docx





Brotten och i Borsökna Väster

Ur Polisregistret:
85 st anmälningar i Mesta, Borsökna, Hattran, Berga varav i 

Borsökna västra 
2010 14 st

(2009 23 st)  







Grannsamverkan Effekter
• Verksamhetsåret 

inget rapporterat känt inbrott i Borsökna Väster!!
Kan gärna tolkas som budskap till buset  
”Kom inte hit” för här råder grannsamverkan…

• BRÅ anser att larm och grannsamverkan fungerar bäst.
• Via nätet kan vi även bli än effektivare att informera och 

tipsa om brott och ev. förberedelser
• Det har visat sig att Polis prioriterat området vid brott 
• Grannsamverkan är enkelt och gratis 
• Området känns tryggare och blir än attraktivare
• Länsförsäkningar ger 15% rabatt på villaförsäkringen om 

du är medlem i grannsamverkan…
• Pga hög efterfrågan är dekalerna till brevlådorna dock 

slut hos polisen. Nya kommer ut i området för de som vill 
ha och tydligare markera sin grannsamverkans insats



Tyvärr anmäler inte folk 
händelser i Borsökna men ryktena går  att det hänt något 
och att vi inte gör något
Detta gör att vi får fel uppfattning om området 
och prioriterar resurser fel



Anmälan - polisanmälan
Om du har utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till 

Polisen.

Akuta ärenden
Om brottet är pågående, ring 112! 

Anmälan av brott och förlust
För icke akuta ärenden.

Välj ett av dessa alternativ:
Ring telefonnummer 114 14 till Polisen. 

Besök närmaste polisstation. 
Gör din anmälan via Internet.

Internet 
Du kan anmäla brott via Internet. Gå in under "Anmälan via Internet" och gör din 

anmälan.
Polisen upprättar sedan en anmälan och skickar en målsägandekopia med 

posten.
Internetanmälan är lämpligt för:

Stöld av cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar 
Inbrott i källare, vind, garage och förråd 

Fickstölder 
Förlorat eller förkommet gods.



Diskussion Grannsamverkan











Mötet med kommunen

• Möte med Eskilstuna kommun -
Badplatserna Västra Borsökna.doc





Önskemål om 
Sociala aktiviteter i området







Diskussion om hemsidans 
utveckling?

• Hemsidan material från boende saknas

• Email adresser önskas för andra 
kontaktvägar, typ larm och städdagar etc . 
Anmäl gärna din email din på hemsidan 

• Medlemssida kan göras Inlogg BVVF 





Revisorsrapport

• Ulf Bäckstrand





Medlemskap i Borsökna Väster Villa och 

Fritidshusägarförening ger dig:
•

• Deltagande i en heltäckande och samordnande områdesförening för 8 kr per månad. 
• Vi medverkar till ökad trafiksäkerhet för barn och vuxna i samråd med polis och 

kommun. 
• Förstärkt grundtrygghet genom gemensam grannsamverkan "mot buset".

i samråd med polis. Buset ”läser skyltar och dekaler” "Ditt deltagande hjälper även 
andra"

• Talesman mot kommun och bolag i områdes sakfrågor, kollektivtrafik, VA-frågor, 
bredband, uppsnyggning av området, skapande av områdesregler., 

• Vi medverkar till att föreningens badplatser fungerar och ger en allmän förbättrad 
trivseleffekt.  

• Förankrar och lanserar områdesregler. "Att läsa" på våra infotavlor.
• Synergieffekter av ett välskött område ger en värdehöjande effekt för dig.
• Ökad områdestrivsel genom div aktiviteter.
• Vi underhåller en hemsida för området som kan ge ökad dialog.  
• Vi vill medverka till ökad social verksamhet och gemenskap för vuxna och barn. 

•
Även ditt "lilla" stöd och bidrag hjälper oss andra kring föreningens vision: 
säkerhet, trivsel, trafik, fest, bad och lek.



Medlemsavgift Årsmötesförslag 
Förslag





Val till Styrelse BVVF 2011-2012

• Valberedningens förslag



Arvode

• Syfte: Att ge en uppmundran till ideellt 
arbete

• Arvode: ”Badvakter” Vid T och I-bryggan 
för arbete med gräsklippninging, viss 
städning.. 

• Styrelsearvode 

• Plogning av sjön 





Årsmötets avslutande



Tack för ditt deltagande idag


