
ÅRSMÖTE  BVVF  2011-08-13  I TRIANGELBORG 
 

- Mötets öppnande. 23 personer har kommit till mötet 
- Godkännande av dagordning. 
- Som ordförande för mötet valdes Lennart Lindh. 
- Som sekreterare för mötet valdes Annika Gustafsson. 
- Till justeringsmän valdes Ralph Angestam och Johnny Olsson 
 
- Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. Läggs upp   

på föreningens hemsida. 
 

- Trafikfrågor redogörs för och diskuteras: Blomlådorna är i år 
ej utställda av föreningen. Det kräver mycket arbete. Ska blom 
lådorna fungera som fartdämpare måste varje boende vara 
delaktig i skötsel, annars måste lådorna avvecklas. Varje kvarter 
bör ställa fram och ta bort lådan samt fylla den med lämplig 
växtlighet. Ersättning kan fås från föreningen mot uppvisande av 
kvitto. 
Kommunen godkänner ingen annan typ av fartdämpare. 
Hastighetsbegränsning till 40 km/h är planerad. Trafikmiljön är 
verkligen inte säker, framför allt inte för våra skolbarn. Det finns 
planer på en cykelväg i Berga Backe och även en annan 
dragning av nerfarten vid Flugmötesvägen. 
Infoskyltar Borsökna väster är nu uppsatta där det även 
uppmanas att visa hänsyn samt följa högerregeln. 
Ralph Angestam redogör för att bilkörning sker på 
promenadvägen vid Flugmötesvägen, kan föreningen göra ngt åt 
detta? Styrelsen får i uppdrag att höra om det är möjligt att 
stoppa bilkörning genom stenar tex. Styrelsen får också i 
uppdrag att påminna kommunen om siktröjning av vägkanter. 

     
- Grannsamverkan pågår. Antalet brott har minskat under verk- 

samhetsåret. 
 

- Baden. ett möte har ordnats med ansvariga på Kommunen. En  
utbyggnad av T-bryggan önskas. Kommunen återkommer. Sly- 



röjning önskas vid I-bryggan samt ev sand. Ang Mestapiraternas 
bad har föreningen inget ansvar, kommunen ämnar ta bort den 
fallfärdiga bryggan där, röja vass etc. 
Föreningen har fått ett vinterbidrag för att röja promenadslinga 
på isen. Bidraget uppgår till 5000 kr. 

    
   -   Ekonomi:  Kassarapport presenterades och godkändes, likaså  
        revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för  
       kommande verksamhetsår. Medlemsavgiften kvarstår vid 100 kr. 
 

- Val: Jan Persson redovisar: Lennart Lindh 1 år, Jonas Forsberg 1  
år, Majjo Kusikoski 1 år, Vladimir Mijatovic 1 år, Ulrika 
Norlander 1 år, Annika Gustafsson 1 år. Ulf Bäckstrand 1år som 
revisor. Mötet godkänner förslaget. 
Janne som valberedare behöver hjälp från medlemmarna om han 
ska stå kvar ännu 1 år. 
 
Arvoden: mötet godkände samma anslag som föregående år. 
 

- Övriga frågor: Kan föreningen påtala den dåliga snöröjningen  
föregående vinter så vi klarar oss bättre inför kommande snö? 

- Är föreningsanslagstavlan rätt placerad? 
- Avrinningen från Hörningssjön, är den miljöfarlig? Kommunen  

har en mindre undersökning på gång. 
- Många mördarsniglar i området. Styrelsen lägger upp allmän 

info hur man kan bekämpa dessa hungriga varelser. 
- Yngve Nordström avtackas för ett fantastiskt arbete med trafik- 

frågor genom åren. 
 
- Gå alltså in på www.bvvf.nu för ytterligare info! 
Lämna gärna din mailadress på medlemssidan 
 
Eskilstuna 22/8 2011      Annika Gustafsson 
 
Justeras: 
 
Johnny Ohlsson             Ralph Angestam 



 
 
 


