
Verksamhetsberättelse för Aspenäs Villaägares Förening år 2022, vårt 95:e verksamhetsår. 

 

Efter två år präglade av covidsmittan upplevde vi 2022 en succesiv återgång till mer normala 

förutsättningar för föreningens verksamhet. Det innebar att vi kunde återuppta aktiviteter vi sett oss 

tvungna ställa in såväl 2020 som 2021.  

Under året avhöll vi såväl årsmöte som vårt höstmöte. Under årsmötet hade vi bjudit in Marianne 

Sörling, centrumutvecklare i Lerum. Marianne berättade om arbetet med att göra vårt centrum mer 

levande. Hon visade också på positiva siffror, till skillnad från många andra orter, för handeln lokalt. 

Vid höstmötet deltog kommunpolis Conny Holm som gav oss en bild av ” läget ” i Lerum och Aspenäs. 

Som andra talare såg vi Peter Rosenqvist, energirådgivare i kommunen. Peter gav flera värdefulla tips 

hur vi kan spara el. Båda talarna uppskattades mycket av de 60-tal medlemmar som närvarade. 

 

Så kunde vi äntligen, efter två års uppehåll, återuppta vårt traditionsrika midsommarfirande i 

Åparken. Vi välsignades med fint (kanske lite i varmaste laget) väder vilket lockade uppskattningsvis 

ca 300 deltagare. Tack familjen Kihlberg för fint arrangemang. 

I maj samlades många föräldrar och barn för den årliga städningen av badplatsen i Hagaviken. Ett 

stort arbete utfördes för att rensa vår egen ” playa ” från gammal vass och annat skräp. De flitiga 

deltagarna serverades korv med bröd på föreningens bekostnad. Vid två tillfällen under året har vi 

också klippt vass med hjälp av föreningens egen vassklippare. 

Jultomten i Hagaviken bara växer i popularitet. En klar och frostig fredagkväll i december samlades 

ca 250 vuxna och barn i Hagaviken. Under kvällen gavs alla barn möjlighet att träffa tomten och 

överlämna sina önskelistor. Även vid detta tillfälle bjöd föreningen på förtäring, julmust, glögg och 

grillad korv. Vi serverade 220 korvar med bröd !! Vi fick också besök av Aspenäs egen lokala kör, 

Dollykören. Kören sjöng julvisor medan barnen köade till tomten. 

Områdesbestämmelser. Ett stort engagemang i frågan lades under året ner av föreningens styrelse. 

Det färdiga förslag som utarbetats av tjänstemän i kommunen fann vi dessvärre inte ligga i linje med 

de önskemål och synpunkter vi under de senaste åren framfört i frågan. Efter ett engagerat arbete av 

” Levande Aspenäs ” där två av föreningens styrelsemedlemmar deltog, och två skrivelser från AVF 

beslutade politiken att säga nej till förslaget.  

Kyrkudden. Föreningen renoverade och målade soffan vid Kyrkudden. Vi gjorde också en insats för 

att hålla tillbaka vassens tillväxt. För att underlätta att ta sig ett dopp beslutade vi dessutom att 

under våren 2023 bygga en badstege på platsen. 

AVF har också under året arbetat vidare med vårt initiativ till att förbättra stigen mellan Samuel 

Bagges väg och Kievernäbbsvägen, den sk Getaklämman. Vi har också velat anlägga ett ” utegym ” 

vid Länsmanseken. Tyvärr så har kommunen så här långt inte velat upplåta mark (mycket begränsad) 

åt oss. Vi driver båda sakerna vidare. 

Fotbollsplanen vid Seatons allé har klippts genom en uppskattad insats av Hans Olof Almqvist. Vi vill 

också rikta stort tack till Göran Fock och Rune Nilsson. Göran ansvarar för vår flaggstång/julgran vid 

Strandvägen och Rune tackar vi särskilt för hans fina insats som Aspenäs egen jultomte. 

Vi öppnade under förra året upp AVFs facebooksida för våra medlemmar. Ett drag vi tror 

uppskattats. Föreningen har nu 731 följare vilket vi är mycket nöjda med. 



 

 

  

 

 


