
Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för år 2010 
 
1. En stabil ekonomi och slutbetalning av lån   
Styrelsen vill ha en stabil föreningsekonomi med en god likviditet över året.  
För att finansiera bytet av garageportar upptog föreningen ett större lån hos Swedbank. Det 
innebär att en stor del av föreningens ekonomiska tillgångar används för att betala av lånet men 
lånet kommer slutligen att vara betalt i oktober.  
 
2. Utvecklad föreningsdemokrati 
Styrelsen vill ha en väl fungerande dialog och ett informationsutbyte mellan medlemmar och 
styrelse. Vi vill uppmuntra medlemmar att delta mer aktivt i föreningens arbete genom att till 
exempel ta egna initiativ, väcka frågor till styrelsen osv.. 
”Vi på Villavägen” är föreningens medlemsblad och ett forum för frågor av medlemsintresse. 
Medlemmar är välkomna som skribenter i medlemsbladet. 
Vår hemsida www.villavagen.se ska fungera som en snabb källa för information och kunskap 
samt ge möjlighet för medlemmar att kommunicera med styrelsen. 
 

3. Satsning på underhåll och trivsel 
Styrelsen vill att gemensamma markområden ska vara snygga genom det arbete som främst sker 
på städdagar under närmiljöombudens ledning. Det finns en tydlig instruktion över vad som ska 
utföras och närvaron ska följas upp. De medlemmar som av olika skäl inte kan delta, ska anmäla 
detta till närmiljöombudet för att utföra andra uppgifter. 
Sommar- och vinterunderhållet ska hålla en hög kvalitet. Park- och gångvägar ska vara fria från 
grenar och kvistar som sticker ut och t.ex. hindrar snöröjningen. 
En satsning ska göras på att inventera trädbeståndet och ta fram ett handlingsprogram över hur 
vi ska fälla och återplantera träd.  
 
4. Effektivt grannsamverkansarbete 
Styrelsen vill ha ett grannsamverkansarbete som fungerar väl så att inbrott och stölder förhindras 
genom att medlemmar är vaksamma och samarbetar när till exempel grannens hus står tomt. 
Snabb information ska ut till medlemmar när en stöldvåg är på gång i närområdet. 
 
5. Förbättrad parkeringskultur 
Styrelsen vill att samtliga medlemmar följer den parkeringskultur vi har fattat beslut om genom 
att parkera på markerade och anvisade p-platser, följa att korttidsparkering är tillåten mellan 
garagen med en tidsgräns på maximalt 72 timmar/tre dygn och husvagnar, husbilar får endast 
under en längre tid parkera på speciella, uthyrningsplatser. Parkering av bilvrak och liknande 
inom området är förbjuden och ska kunna förflyttas bort från området på ägarens bekostnad. 
Tomgångskörning är begränsad till 1 minut. 
 
6. Balans mellan kostnader och intäkter för elen i garagen 
Styrelsen vill synligt markera ut vilka som har betalat för att använda el i garagen. De som 
använder el i garagen ska använda en timer och förbrukningen får pågå under maximalt två 
timmar per dygn.  
 
7.  Inbetalning av medlemsavgifter i rätt tid 
Styrelsen vill att avgifterna ska faktureras med 30 dagars villkor och att medlemmar ska betala in 
avgifterna i rätt tid. För de medlemmar om inte gör detta, ska påminnelseavgifter utgå.  
 

http://www.villavagen.se/

