Områdesbrev april 2022
Inledning
BVVF är en heltäckande områdesförening som driver frågeställningar som berör samtliga fastighetsägare i Borsökna Väster.
Vi vill verka för ökad områdes trivsel och därför arrangerar vi flertalet uppskattade aktiviteter för ditt bästa.
Antal betalande medlemmar för 2021 är dryga 50 procent av områdets totala 430 fastigheter som finns i vårt
adressregister.
Antalet medlemmar har minskat i antal de senaste samtidigt som området har vuxit i antalet nya fastigheter.
Ditt medlemskap i BVVF gör skillnad. Tack vare dig kan vi fortsätta driva viktiga frågor, förbättra trafiksäkerheten, öka
grannsamverkan mot brott och tryggheten i området samt skapa meningsfulla aktiviteter. Detta skapar ett attraktivt
bostadsområde och ökar både livskvalitén för oss boende och värdet på våra hus. Så gå gärna med du också och
uppmuntra dina grannar att göra detsamma!
Styrelsen är medlemmarnas språkrör och kontaktyta i ärenden av gemensamt intresse. Bland annat bokar vi in möten för
samtal med både kommun och polis för att tillgodose förbättringar. Styrelsen har lämnat in en samrådsskrivelse till
kommunen som finns att läsa med svar på kommunens hemsida

Vad händer i området som fortfarande växer kraftigt.
•

Gällande Borsökna 1:305 byggnation på gärdet så borde arbetena med ledningar komma igång efter semestern
detta arbete utförs av ESEM. Kommunens arbeten med en väg genom exploateringsområdet samt byggnation av
gc-vägar med mera kan komma att starta under sen hösten eller vintern.

•

Vid slutet av Flugmötesvägen har bygget av 6 parhus med 12 bostadsrätter inletts.

•

Projektet Hyndevad har startat men just nu bedrivs det arbeten i Närsjö. Vid årsskiftet kommer arbeten att starta
med sjunkledningen över Borsökna sjön för att i vår starta med arbeten längs Tranvägen med mera.

•

När det gäller cykelbanan längs Falkvägen från den skarpa svängen upp till bussvändplan så kommer arbetena att
starta sen hösten 22.

Information om våra aktiviteter sker via styrelsen på årsmötet, via hemsidan www.bvvf.nu och områdets anslagstavlor
samt via Facebook-sidan "Borsökna Väster" som har +500 följare. Den centrala anslagstavlan finns vid
bussvändhållplatsen. Facebook når ca 2000 personer och har många läsare och kommenteras flitigt.
2020 startades även en Facebook-sida för Grannsamverkan mot Brott, som fått en ytterligare positiv inverkan på området.
Föreningen administrerar och underhåller sidorna. Föreningen förbehåller sig rättan att makulera inlägg som strider
gentemot god sed och språkbruk.
Vi vill med detta informationsbrev förmedla vårt aktiva arbete för områdets väl. Vår önskan är att samtliga boende vill vara
med i detta viktiga arbete genom att bli medlemmar. Medlemsavgiften för året är 200 kronor och är frivillig men används
för att förbättra området till gagn för alla. Den finansierar även trafiksäkerhet i form av blomlådor, snöplogning av
trottoarer vintertid, promenadväg på sjön vintertid, enklare skötsel om våra badplatser samt trivsamma flera
områdesaktiviteter året om.
Gamla som nya medlemmar hälsas välkomna, ange bara fakturanummer vid betalning. BVVF har ett eget adressregister
som vi underhåller. Ge oss gärna tips om aktuella justeringar.

Adress- / lagfartsändringar görs med fördel till ekonomi@bvvf.nu (QR-kod längs ner i dokumentet)

Trafik Uppmaning. V V respektera områdets trafikskyltar och Trafikregler
BVVF vision i trafikfrågor
Vi medverkar till att Borsökna Väster får trafiklösningar som ger säkerhet till våra trafikanter och främst våra barn, så att
alla kan vistas säkert i området. Men tyvärr förekommer olyckor i vårt eget bostadsområde. Olyckor som enkelt kan
undvikas om nedan respekteras.

Trafikvett. Uppmanas allmänt till Skärpning
I övrigt är det upp till oss boende i området att hålla oss till gällande trafikregler och visa hänsyn till övriga trafikanter.
Hastigheten är allmänt för hög i området! Antalet fordon har ökat markant.
Tyvärr finns dåliga exempel när gående ibland känner sig rädda att promenera i området p.g.a. hög fart. Klagomål
inkommer till föreningen att det är även boende i området som inte håller sig till gällande regler. Tyvärr har trafikanter
reagerat negativt på fel sätt när saken påtalats för dem.
Nu kommer en period när vi får en underbar grönska i området och sikten försämras, så tänk även du på att klippa ner
dina häckar enligt regelverket som kan skymma korsningar, respektera hastigheten så slipper vi kanske några
trafikrelaterade incidenter.
Kommunen har genomfört tillsyn och bötesföreläggande i området.

Kom ihåg att i hela området gäller högerregeln!!!! Högerregeln anses dämpa farten.
Var vänlig informera dina gäster om att respektera detta.

Blomlådor
Intresset för blomlådor håller i sig, föregående år prydde hela 16 lådor våra gator. Detta ser inte bara trevligt ut utan
sänker även hastigheten markant i området vilket ökar säkerheten för oss alla. Flera av lådorna som var slitna byttes förra
året ut till nya fräscha som förhoppningsvis håller i många år framöver. I är levereras 10 nya lådor för utbyte där det
behövs.
Vill du vara blomfadder i år igen, eller söka om att ta hand om ett blomlådepar för första gången?
Observera att du måste ansöka på nytt varje år!
Som värd ansvarar du för att få lådorna på plats, plantera, vattna och sköta om. Föreningen står för lådor samt kostnad för
jord och blommor för de 15 första personer som fått godkänt av kommunen och meddelat föreningens kontaktperson
detta. Mer information kommer när du fått ditt tillstånd från kommunen.

Gör så här:
•

Ansök om tillstånd hos kommunen snarast men allra senast den 28 maj, googla
”blomlådor Eskilstuna kommun” eller använd QR-koden till höger → så hamnar du
rätt.

•

Observera att du måste bo i anslutning till önskad placering av blomlådorna samt att
kontaktperson 2 inte får bo i samma hushåll.

●

Skicka sedan det godkännande du får från kommunen så snart som möjligt till föreningens
kontaktperson Jimmy via mail (enligt nedan) med dina kontaktuppgifter. Därefter får du vidare
information!

Observera att villaföreningen endast betalar material för de femton första som meddelat sina godkännanden till
föreningens kontaktperson.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Jimmy enligt kontaktuppgifterna nederst i dokumentet.

Badfrågor
Borsöknasjön har tre kommunala bad, Stora och Lilla badet samt T- bryggan. På dessa råder hundförbud. BVVF ansvarar
för T-bryggan (Vipvägen) och I-bryggan (Ringduvevägen). T-bryggan har med tiden blivit väldigt populärt och är ofta trångt.
Många besökare och visst busliv förekom vid flera tillfällen, även nattetid. Skylt om parkering förbjuden har förbättrat
samt skyltning om tystnad efter kl 22, rapportera överträdelser till parkeringsbolag och polis. Hjälp till att följa regler och
skräpa inte ner och visa hänsyn.

Badplatsernas gräs kommer som förgående år att klippas av ungdomar från området.

Djur i vår natur.
Vår Facebooksida fungerar som informationslänk då olika vilda djurarter befunnit sig alltför nära bebyggelse. Vi bor i ett
naturnära område med dess för och nackdelar. Under flertalet år har många fått besök av ett antal älgar som säkert
smakat på våra äppelträd! Ta hänsyn i trafiken då många rådjur strövar i området, framför allt kvälls och nattetid. Olika
former av skydd för trädgården har setts monterade för att skydda sig båda mot vildsvin och mördarsniglar.

Grannsamverkan mot Brott i Borsökna Väster kan inte ta paus!
Allas Vår fungerande Grannsamverkan MOT brott gynnar annars alla och ger ca 26 % mindre
brottslighet enligt BRÅ. Din trivsel, trygghet samt fastighetens värde påverkas positivt om vi
tillsammans lyckas fortsätta att motverka buset. Området är enligt polis ett av Eskilstunas
största grannsamverkansområden.
Den allmänna uppfattningen är att området är lugnt och fridfullt vilket det också som helhet är.
Grannsamvekan mot Brott i Borsökna, QR-kod till höger. →
Några lyckade händelser och exempel på att vi är på rätt väg med polisens vägledning.
•

Området hade stora störningar främst vid våra bad. Vad kunde göras? Kommunpolisen bjöds in att informera området
och ge råd. Resulterade i bildandet av en sluten Grannsamverkans grupp, idag med 321 av områdets boende.
Förhoppningen är att alla som anmäler sig till gruppen är boende på något sätt i området och svarar på
regelfrågorna. Huvudsyftet med gruppen är annars främst till för brottsrelaterade händelser och iakttagelser. Alla i
gruppen har en skyldighet att vara observant och gärna rapportera. Notera att ingen får och kan vara polis på något
sätt. Föreningen fick igång gula västar och de sågs lite varstans för att markera att det här är vårt område. Ryktet
spred sig bland buset att området är vaksamt.

•

Skadegörelse vid en plats resulterade i att gärningsmannen hamna på foto och efter två timmar var hen identifierad
och polis informerad.

•

Falskskyltad bil upptäcktes och körde runt på spaning i området. Grannar såg efterlysningen i gruppen. Polisen
larmades och reagerade och tackade för informationen, som kan ha bidragit till straffföreläggande.

•

Extra åtgärderna innebar ett normalt läge vid baden. Några andra observationer har haft god effekt för samverkan
mot brott.

•

I vintras tipsade Polisen oss om en aktiv brottsliga verksam i olika områden i Eskilstuna. Naturligtvis larmade
föreningen om ökad vaksamhet. Inget brottsrelaterat i området har rapporterats i samband med det larmet.

•

I år gäller det att fortsätta vara redo och vaksamma för brott tar aldrig paus.!.

Notera även att: Larm ersätter inte Grannsamverkan mot Brott. Polisen framför ”att buset ogillar att boende hälsar på
dem”. De känner sig då iakttagna, ”så hälsa gärna på alla i området”.

Årets aktiviteter. Info kommer via våra kanaler enligt ovan
Vi behöver hjälp med de olika arrangemangen, så hör av dig till någon i styrelsen om du vill bidra på något sätt eller har
idéer!

Påskens mys-stig
Redan avklarad, och återkommer nästa påsk.

BVVF:s midsommarfirande!
Naturligtvis hoppas vi få fira midsommar tillsammans! Kanske i någon mindre skala. Vi återkommer med närmare
information.

Halloween
Vi hoppas också få upprepa ett firande med både läskiga och skojiga upptåg i slutet av oktober! Ett stort tack till den
proffsiga arbetsgruppen som bidrog till halloween 2021.

Kul läcker cykelorientering med karta i området.
Under hösten planeras den mycket populära cykelorienteringen.

Advents-, julmys och Tomtenatta
Ni kan räkna med att tomtar och andra julvarelser kommer att besöka oss under december månad!

Borsökna Väster Golfmästerskap, 20 aug häng på som deltagare eller caddie.
Vem är bäst i golf i Borsökna Väster 2022? Förra årens olika mästare, vill säkert vinna i år igen. Tävlingen var socialt mycket
trevlig och man lär känna grannar på ett fint sätt. Elegant vinnar-/vandringspokal erhålles efter tävlingen i särskild
prisceremoni.
När: lördagen 20 aug Torshälla GK. Första start 10. 4 bollar är idag bokade och ger plats idag för 16 personer. Kommittén
lottar lämpliga bollar. Alla generationer med HCP kan vara med. Normal greenfee. Föreningen sponsrar med 100 kr till dig
som inte är med i TGK på något sätt. Anmäl ditt intresse till info@bvvf.nu (QR-kod nedan) absolut senast en vecka innan
för deltagande och mer info.

Områdesmöte i november
BVVF anordnar i sedvanlig ordning ett mötes- och diskussionsforum för hela området i årsmötesform. Vi tar här emot
områdessynpunkter, skapar regler för området och får synpunkter för att agera som motpart i gemensamma sakfrågor
mot kommun, bolag, (polis)-myndigheter/skola/barnomsorg. Styrelsen ser gärna att du kommer för att lyssna, påverka
och ställa krav på ditt fritids-/permanentbostads-område. Viktigt möte för området. Inbjudan kommer under hösten.

Med vänlig områdeshälsning
Styrelsen för Borsökna Västers Villa- och fritidshusägarförening. (BVVF)
Våra anslagstavlor och mail (QR-kod över resp. länk);

Hemsida: www.bvvf.nu

Facebook: Borsökna Väster

Mail: Info@bvvf.nu

ekonomi@bvvf.nu

BVVFs styrelse:
Lennart Lindh (ordförande, grannsamverkan)
070-542 60 24 lennart_lindh@telia.com

Jimmy Karlsen adjungerad (blomlådor)
070-935 28 93 karlsen.jimmy@gmail.com

Annika Gustafsson (sekreterare, djurfrågor)

Per-Erik Andersson (trafik, projekt)
per-erik.andersson@eskilstuna.se

annika.m.gustafsson@icloud.com
Jonas Forsberg (kassör, ekonomiansvar)
070-576 11 45 ekonomi@bvvf.nu
Ulrica Thomsen
ulrikathomsen@hotmail.se

Bengt Dordlofva (web, information)
bengt@dordlofva.se
Janne Persson Wistrand (valberedning,
sammankallande) jan.wistrand.persson@gmail.com
Rickard Thomsen (valberedning)

Annika Fries
annika.s.fries@gmail.com
Är du intresserad av att engagera dig i föreningens arbete är du välkommen att höra av dig till styrelsen eller
valberedaren.

