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Villaägareföreningen Kvarnberget utgör en partipolitiskt neutral sammanslutning av ägare till 
villafastigheter. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av 
fastighetsägare, samt att verka för den allmänna trivseln inom gemenskapen.  

Den allmänna trivseln och gemenskapen skapas av medlemmarna själva. Förutom samvaro över en kopp 
kaffe eller ett glas vin, genom en rad olika evenemang såsom;  

Vinter(esten; Vinterns mörker bryts med en årlig barn och vuxenfest under februari månad. Har inte 

arrangerats de senaste åren.  

Vårstädning; Inför Valborgsfirandet städar vi gemensamt vår ”äng”. Alla städare bjuds tradionsenligt på 
lättöl och maränger, barnen bjuds på läsk och maränger. Från och med 1 April bättrar du som medlem på 
valborgsmässobrasan med brännbart trädgårdsavfall från den egna tomten. Transporten av avfallet får 
dock ej ske med bil och endast så länge kasen ej är avgränsad. 
Valborgsmässoafton; Tillsammans med Tuna Gårds Villaägareförening arrangerar vi, med ekonomiskt 
bidrag från Österskärs Villaägareförening traditionsenlig Valborgsmässoafton på Kvarnbergsängen. 
Firandet inleds med stort fackeltåg från "Borgen" och därefter följer bl.a. körsång. Korv och läsk försäljning 
till hungriga barn och vuxna.  

Ängs(esten; Veckan före skolavlutningen firar barn och vuxna tillsammans, med en picknick i det gröna på 
Kvarnbergsängen, inledningen till sommarlovet. Vi äter, dricker, spelar brännboll och fotboll samt umgås 
grannar emellan.  

Kräftskiva; Fredagen före skolstart samlas vi på vändplanen utanför Riddarv. 146. Kräftskivan brukar 
samla 70-100 personer. Allt medtages, kräftor, dryck, bröd, ost, stol och bord samt gärna instrument och ett 
riktigt gott humör.  

En anslagstavla finns uppsatt för vår användning mellan hus Riddarvägen 11 och 13.  

Ängen behöver vi inte klippa själva, men den gräsyta som angränsar till vår egen tomt får den enskilde 
fastighetsägaren sköta själv.  

En hundlatrin finns uppsatt vid skogskantens södra ingång till området.  

Parkering; Generellt parkeringsförbud gäller i hela Österskär. Parkering är därför förbjuden på gatan 
utanför respektive fastighet. Bilen ska stå uppställd i garage eller på respektive uppfart och om en tredje bil 
finns i huhållet  får våra gästparkeringar användas. Ingen fastighet får utnyttja mer en gästparkering. 
Kommersiella fordon så som lastbilar, grävmaskiner eller annat liknande fordon får ej parkeras inom detta 
bostadsområde vare sig på dagtid eller nattetid.  

Boulebanan vid Kvarnbergsängens södra del, ägs och sköts av VFK men ligger på kommunens mark. 
Banan är avsedd för medlemmar i Villaägareföreningarna - Kvarnberget och/eller Österskär.  
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