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Borsökna Västers Villa & Fritidshusägarförening 

informerar dig  
 

Inledning 
Alla fastighetsägare i området får via föreningen en möjlighet att stödja föreningens ansträngningar i 
olika fokusområden. Området växer. 2011 var vi 688 personer (265 personer 2003). 
  
Styrelsen vill tillsammans med ditt stöd medverka till att Borsökna Väster blir än bättre. Våra 
ansträngningar gagnar och är värdehöjande för alla och envar i området.  
 

Medlemmar 
Tillsammans med Borsöknarundan är vi nu närmare 250 st medlemmar i BVVF (av totalt ca 368 
fastigheter). 
 

Områdesskyltar uppsatta vid infarterna 
BVVF vill härmed Välkomna alla till Borsökna Väster samt uppmana alla att sänka den allmänna 
trafikhastigheten och tänka på att högerregel gäller. 
 

Baden och sjön  
Vattnet är en stark magnet som förstärker boendemiljön och lockar folk att flytta hit. BVVF  har under 
vintern plogat sjön till mångas promenad och skid glädje.  
 
BVVF har en pågående dialog med kommunen för att få hjälp att rusta upp badet vid T-bryggan. 
Tvyärr har det dragit ut på tiden p.g.a. omorganisation inom förvaltningen. Målet är att få hjälp med 
att ta bort vass och få en större yta att bada på. I-bryggans  naturmark har fått större solyta. 
 
Mesta piraternas brygga är det upp till oss i området om vi vill göra något med bidragsstöd. Kontakta 
BVVF styrelse om någon skulle vilja jobba aktivt med badet vid Mesta priaterna.Kommunen planerar 
att ta bort skjulet vid badet.  
 

Trafikfrågorna  
är för många är irriterande, där det upplevs att det inte känns helt tryggt att röra sig i trafikområdet. 
Närmare 2000 bilar per dygn passerar området. Minst två allvarliga personolyckor har inträffat. Det är  
vi själva som bor i området och kan påverka mycket. BVVF träffar kommunens chefer i sakfrågan och 
påverkar. BVVF vill upplysa att högerregeln gäller i hela området.  
 
BVVF vill att det skall vara tryggare att kunna gå och cykla i området så sänk hastigheten även på 
andra gator än din egen. BVVF har träffat  kommunen och har påtalat vikten av strategiska 
övergångsställen, trottoarer, cykelbanor och permanenta farthinder på Falkvägen med flera vägar.  
Nu planerar kommunen gång och cykelbana i området 2013. Även cykelbana från Västra Borsökna till 
Ekeby finns med i planerna.  
 
Busstrafiken har blivit tätare och trafikeras numera även helgerna. BVVF  planerar att under våren 
ordna en ev trafikdag med trafikkamera.  BVVF trycker på polismyndigheten att åter göra en 
trafikkontroll i området. 
 
När det gäller blomlådorna måste BVVF ha hjälp av närmast boende som måste ansvara och sköta 
blomlådorna med föreningsstöd. Kontakta BVVF för information. 
 



  April 2012 

2 
 

Grannsamverkan 
Polismyndigheten stödjer våra ansträngningar om grannsamverkan. Enkelt, passar även de som har 
larm. Brottsförebyggande rådet anser att bostadsinbrotten och allmänna störningar minskar med 26% i 
de områden där det finns grannsamverkan. Eskilstuna Kuriren uppmärksammade vår satsning i en 
artikel. Främst Länsförsäkringar ger 15 % rabatt på villaförsäkringen till dem som är med i grann-
samverkan. 
 
Föreningens lokala grannsamverkansområden: 
Flugområdet ( Flugmötesområdet med omnejd)  
Grönområdet (Grönfinksområdet med omnejd)  
Fågelområdet (Ringduvevägen, Örnvägen, Vipvägen med omnejd) 
Mitt i Området (Centrala området med omnejd) 
Sportområdet (Sportstugeföreningens område med omnejd) 
 
Alla kan enkelt markera och visa medverkan i grannsamverkan genom att sätta upp en gransam-
verkansdekal på sin brevlåda. Dekal bifogas samt delas ut på områdesmötet eller vid kontakt med 
BVVF. 
 
Området har idag låg brottsstatestik men anmäl alla incidenter och brott till Polis. Att ha statistik på 
tillbud hjälper till i polisens prioriteringar.  
 

Hemsidan www.bvvf.nu 
www.bvvf.nu är lanserad i annat format. Hjälp gärna till med att förbättra den med bilder, inlägg , etc. 
BVVF finns även på Facebook. Mer information om området finns på hemsidan. 
 

Områdesmöte i aug. Info kommer ut i området när.   
BVVF anordnar i augusti ett mötes- och diskussionsforum för hela området i årsmötesform. Vi tar 
emot områdessynpunkter, skapar regler för området och får synpunkter för att agera som språkrör i 
goda gemensamma sakfrågor mot kommun, bolag, (polis)-myndigheter.  
 
Styrelsen ser gärna att fler kommer för att lyssna, påverka och ställa krav.  
BVVF vill ha folk till styrelsen för mindre uppdrag för områdets bästa. Intresserade kontakta 
valberedning eller BVVF styrelse. 
 

Din medverkan gör skillnad för området 
Ditt medlemskap i BVVF gör skillnad. Tillsammans kan vi jobba för ett alltmer attraktivare 
bostadsområde. Medlemsavgiften används för att förbättra området.  
Årsavgiften 2012 är 100 kronor.  (Ej för Borsökna rundan) 
 

Ställ gärna upp och bidra till att göra området än bättre, säkrare och trevligare. 
 

Med vänlig områdeshälsning 
Styrelsen för  
Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening april 2012 
 

Lennart, Lindh Ordförande  

Annika Gustafsson, Sekreterare  

Majo Kuusikosk Ledamot 

Jonas Forsberg Ledamot 

Ulrika Nolander Ledamot  

Vlademir Mijatovic Kassör 

Valberedare  Jan Persson 


