
Verksamhetsberättelse för Aspenäs villaägares förening 2021. 

 

Vi fick uppleva ännu ett år med begränsningar i föreningens verksamhet orsakade av Covid. Vårt 

sedan så många år uppskattade midsommarfirande fick vi för andra året i rad dessvärre ställa in. 

Pandemin tvingade oss också att hålla årsmötet digitalt vilket naturligtvis ledde till en ” närvaro ” 

långt under den vanliga.  

Sammanfattningsvis blev ändå aktiviteten i förening relativt hög.  

- Vi genomförde i maj den sedvanliga städdagen i Hagaviken med en stor uppslutning. 

- Med hjälp av den införskaffade vassklipparen försökte vi, vid tre tillfällen, hålla vassen i 

schack i Hagaviken och vid Kyrkudden. Allt i enlighet med en överenskommelse med 

kommunen. 

- Tillsammans med kommunen hårdgjorde vi stigen mellan Hagaviken och Seatons Strand. En 

investering på ca 20.000 kr. 

- AVF var under året mycket aktiv i dialogen med kommunen rörande områdesplanen för 

Aspenäs. Vi initierade ett flertal möten med ledande politiker och tjänstemän.  

- Vi har under 2020/2021 varit del av en grupp som drivit frågan om att bygga ett kallbadhus 

vid Aspens badplats. Vi stöttade den nybildade föreningen med medel för att få de 

nödvändiga tillstånden. Tyvärr har än så länge vårt arbete inte lett till något resultat då såväl 

kommunens miljöenhet som Länsstyrelsen av, i vårt tycke svårbegripliga skäl, ställt sig 

negativa.  

- Älgar. En älgko med två kalvar har under hösten ofta vistats i området. Tyvärr har kon, precis 

som för ett par år sedan, uppvisat ett aggressivt beteende. Vad vi vet så attackerade hon vid 

två tillfällen människor. Med hjälp av engagerade Aspenäsbor agerade föreningen för att 

undanröja ” älghotet ”. Vi kontaktade polis, jägare och kommunen för att finna en lösning.  

Det ledde till att djuren efter en förnyad attack i början av 2022 kunde avlivas. 

- Vi höll i slutet av oktober, föreningens höstmöte i Torpskolans aula. Stefan Larsson berättade 

om det rika fisklivet i Aspen och Säveån. Hans från Garage Fromage på Åvägen lärde oss 

mycket nytt om delikata ostar. Ett mycket uppskattat möte som vi nog gärna skulle vilja 

reprisera. 

- Jultomten i Hagaviken. Vår, sedan några år nya tradition, med jultomte i Hagaviken kunde vi 

också genomföra 2021. Vi gladdes åt ett nytt rekord i antal barn och föräldrar. Samtliga 120 

grillade korvar gick åt.  

- Facebook. I början på året öppnade vi på prov upp vår Facebooksida för alla medlemmar. Vi 

tycker så här långt att den använts på ett bra sätt. Antalet följare har under året passerat 

600. 

- Ett stort tack till Hans Olof Almqvist för ditt engagemang för Seatons allé samt klippningen av 

gräset på den angränsande fotbollsplanen. Tack också till Göran Fock för att du sköter vår 

flagga på Strandvägen och leder oss i resning och plundring av ” julgranen ”. Till sist vill vi 

också tacka tomten för att han tog sig tid att komma till oss även denna jul. 


