
Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2007 
 
1. Avbetalning av lån   
2004 renoverades garagen inom området. För att finansiera bytet av garageportar upptog 
föreningen ett större lån hos Föreningssparbanken. Det innebär att en stor del av föreningens 
ekonomiska tillgångar används för att betala av lånet. En konsekvens av detta blir att omfattande 
insatser för klara av andra behov får vänta eller minimeras under året. 
 
2. Utvecklad föreningsdemokrati 
Styrelsen vill fortsätta att utveckla en dialog och ett informationsutbyte mellan medlemmar och 
styrelse. Vi vill uppmuntra medlemmar att delta mer aktivt i föreningens arbete genom att t.ex. 
väcka frågor till styrelsen och delta i olika arbetsgrupper. 
”Vi på Villavägen” är föreningens medlemsblad och ska vara ett forum för stora och små frågor 
av medlemsintresse. Även medlemmar är välkomna att skriva om olika saker i medlemsbladet. 
Vi ska utveckla vår hemsida www.villavagen.se så att den fungerar som en bra och snabb källa 
för information och kunskap. 
 

3. Satsning på underhåll och trivsel 
Våra gemensamma markområden ska vara fräscha och snygga genom det arbete som främst sker 
på städdagar under närmiljöombudens ledning.  
Sommar- och vinterunderhåller ska hålla en hög kvalitet. Park- och gångvägar ska vara fria från 
grenar och kvistar som sticker ut och t.ex. hindrar snöröjningen.  
 
4. Effektivt grannsamverkansarbete 
Styrelsen vill fördjupa grannsamverkansarbetet för att förhindra inbrott och stölder inom 
området genom att alla medlemmar är vaksamma och samarbetar när till exempel någon reser 
bort  och huset står tomt. Snabb information ska ut till samtliga medlemmar när en stöldvåg är 
på gång i närområdet. 
 
5. Förbättrad parkeringskultur 
Styrelsen vill förbättra parkeringskulturen inom området genom att markera för alla medlemmar 
och besökare att man ska respektera p-skyltar och skapa en bättre ordning genom att enbart 
parkera bilar och andra fordon på anvisade platser. Det är även ett arbete som minimerar risken 
för att olyckor ska ske med fotgängare och cyklister.   
 

http://www.villavagen.se/

