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Verksamhetsberättelse 2019–2020
Borsokna Vaster ar ett stort GRANNSAMVERKANS OMRADE MOT BROTT i Eskilstuna
och styrelsen vill tacka omradet for gott samarbete och flera nyttiga och bra
observationer under aret som gagnar minskad brottslighet.

Trevliga områdesaktiviteter
Styrelsen har under verksamhetsaret arrangerat flera trevliga omradesaktiviteter
•
•
•

I adventstid Tomtenatta en ljus promenad i området för vuxna och barn. Stationer med
frågor och godis. Mycket uppskattat.
Bvvf arrangerade ett trevligt Golfmästerskap. Bäst i Golf i Borsökna Väster 2020.
Grattis till vinnaren! Jonas Pettersson Falkvägen.
Några loppisar vid lekparken vid Vipvägen.

Tyvarr har under aret en del av de aktiviteter vi normalt genomfor inte kunnat
genomforas pga. Covid-19 pandemin,
•
•
•
•

Midsommarfirande. (En gemensam midsommarstång restes dock på sin normala plats)
Friskis o Svettis
Cykelorientering
Fotbollslek

Kommunikation med området
Tydligare kommunikation med boende i Vastra Borsokna i syfte att synliggora BVVFstyrelsens arbete:
•
•
•
•
•

Uppdaterad hemsida med information.
Ökad dialog med fastighetsägare via gruppen Borsökna Väster Facebook.
Information via områdets anslagstavlor.
Årligt informationsutskick till alla boende enligt vårt fastighetsregister.
Yttrandeskrivelse inskickad till kommunen beträffande den omfattande
områdesutbyggnaden på Borsökna 1:304 (ännu ingen återkoppling till föreningen)
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Grannsamverkan
En fungerande och aktiv Grannsamverkan minskar risken for inbrott med 36% enligt
”Samverkan mot brott”.
Aret har varit turbulent med olika otrevliga handelser, som oro, busliv samt misstänkt
drogförsäljning i området. Dessa kulminerade med upptackten av en handgranat i vattnet
vid T-bryggan. Den visade sig vara en atrapp.
Dessa händelser ledde till att en grannsamverkansgrupp på FB (Grannsamverkan för
Borsökna Väster) har bildats, med 200+ medlemmar. Kommunpolisen har varit behjälplig och
planerar en uppföljning under nästa vår.

Trafik och säkerhet
Aktivt arbete och etablerad kontakt med kommunens trafik, plan och gatuavdelning. Tva
moten ar genomforda med kommunen. Samarbete och diskussion kring vara
omradesfragor har varit gallande:
• Blomlådor, som ett vackert inslag i gatumiljön och fartdämpande, är utplacerade med
fadderverksamhet. Ytterligare någon blomlåda som sköts av BVVF är utplacerade. 8
blomlådevärdar i år.
• Föreningen sköter plogning av trottoaren på Falkvägen och vid tillräckligt kall vinter
slinga på sjön

Bad och rekreation
•
•
•
•

T-bryggan har fått ny duk och sand. I-bryggan är nybyggd och kommer att invigas
nästa vår!
Badplatserna har även i år skötts av 2 ungdomar boende i området.
Lasse i styrelsen har förtjänstfullt nästan dagligen sett till att allt är som det skall vid
badet.
Parkering för T-bryggans badgäster har i år fungerat bättre. Dock har nedskräpning
och skadegörelse förekommit men framför allt busliv och störande aktiviteter kvälls
och nattetid. Föreningen har med hjälp av kommunen fått upp skyltar om
hänsynstagande. Härligt att barnen gräver i sanden! Dock önskvärt att hål och gropar
återställs efteråt.

Ekonomi
Kommentarer Årsbokslut 2019-07-01 -- 2020-06-30

Eget kapital 59112,58 SEK - 2020-06-30
Föreningen gör ett minusresultat på -1826,45
Mycket beroende på att kostnader tillhörande föregående år bokförda efter per 2019-07-01
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Största utgiftskonton;

•
•
•

Skötsel av badplatsen -10 043,20 (ombyggnation av I-bryggan)
Utskick av områdesbrevet -9591,75
Aktivitet Friskis & Svettis - 4550 (sommaren 2019)

Övriga kostnader (exempel)

•
•

Styrelsearvoden 4600 (årsmötet godkänt 6000 per verksamhetsår för arvodering)
Ekonomihantering 5750

Intäkter

•
•

Medlemsavgift 47000 (235 medlemsfastigheter av totalt 425 i register)
Kommunalt bidrag 5000 (skötsel av badplatser)

Revisionsberättelsen är godkänd av föreningens revisor, Bo Karlsson, som yrkar ansvarsfrihet
för styrelsen under perioden 2019-07-01 -- 2020-06-30.

Styrelsemöten och ett medlemskap som ökar i Föreningen
Covid-19 har aven paverkat styrelsens arbete sa tillvida att endast ett fatal
protokollforda moten har kunnat genomforas. Dock har det skett en mangfald kontakter
via mail och telefon. Styrelsen upplever sig att vi aktivt arbetar for omradets basta och
styrelsens forhoppning ar att vart vardeskapande arbete uppskattas av de boende.
Under omrades/arsmotet kommer personer som gjort stora insatser i foreningsarbetet
att tackas.
Alla boende oavsett medlemskap eller inte far nytta av styrelsens anstrangningar.
Idag ar 55 % av fastighetsagarna med i foreningen, en okning i ar med 24 fastigheter.

Styrelsen för Borsökna Västers Villa- och fritidshusägarförening
Ledamöter
Lennart Lindh (Ordförande)
Annika Gustafsson (sekreterare, djurfrågor)
Lars Eriksson (bad)
Per-Erik Andersson
Revisorer Bo Karlsson och suppleant Jimmy Karlsson
Valberedare Janne Persson (valberedare. Ordförande)

Hemsida: www.bvvf.nu

Mail: Info@bvvf.nu

Facebook: facebook.com/pages/Borsökna-Väster

Anna-Karin Eriksson (aktiviteter)
Noomi Frid (blomlådor mm)
Adjungerade
Bengt Dordlofva (information)
Jonas Forsberg (kassör)

