
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2009 
 
STYRELSE 
Peter Ahlund  ordförande  Vv. 276 
Bengt Ericson  kassör  Vv.  56 
Mats Norrstad  sekreterare  Vv. 172 
Stefan Simíc  ansvarig garage  Vv. 306 
Anders Karlsson  ansvarig grannsamverkan Vv. 238 
Evert Johansson ansvarig underhåll Vv. 230 
Gunnar Borg  ansvarig närmiljöombud Vv.  52 
 
NÄRMILJÖ- OCH GRANNSAMVERKANSOMBUD  
Michael Westerlund  lekplatsområde 1 Vv.   46 
Susanne Moberg Johansson  -”-   2  Vv. 126 
Herbert Dannelind  -”-   3  Vv. 142 
Christel Södergren, Anders Modigh -”-   4  Vv. 214 
May Eriksson   -”-   5  Vv. 282 
Monika Johansson, Tomas Einarsson -”-   6  Vv. 352 
 
STYRELSENS ARBETE 

Styrelsen har haft 8 stycken protokollförda möten. Samtliga ledamöter har egna ansvarsområden 
och nya arbetsuppgifter har fördelats på mötena. Arbetet har fungerat väl, deltagandet på mötena 
har varit gott och präglats av en positiv samarbetsanda.  
Styrelsens arvode har fördelats som en reduktion av medlemsavgiften.  
 
EKONOMI 

Styrelsen har följt föreningens ekonomiska utveckling på varje möte genom lägesrapporter och 
kvartalsavstämningar mot budget. Arbetet med att få in medlemsavgifter har fungerat mycket väl.  
Föreningens ekonomi är god men likviditeten svag periodvis. Återbetalningen av lånet hos 
Föreningssparbanken på grund av bytet av garageportar följer överenskommen plan.     
 
AKTIVITETER 

Årets arbete inom samfälligheten har präglats av projektet med att rita upp och måla om samtliga 
p-platser, skapa ett antal p-platser för husbilar/-vagnar och ett traditionellt föreningsarbete med 
fokus på underhållsfrågor. Arbetet med p-platserna utfördes i egen regi och var delvis mer 
komplicerat än förväntat, framförallt när det gäller utrymmet för p-platser för husbilar/-vagnar  
Nya kontrakt med våra entreprenörer för vinter- och sommarunderhållet har tecknats. En mängd 
stora och små underhållsinsatser är genomförda. Två lyckade städdagar har genomförts av 
medlemmarna. Grannsamverkan har kontinuerligt spritt viktig information om säkerhetsfrågor. 
Föreningen har en egen hemsida, www.villavagen.se, med läsbar och användbar information. 
Vi på Villavägen, vårt medlemsblad, har utkommit med 5 nummer under året.     
 
BOKSLUT 

Balansräkning per 2009-12-31 samt resultaträkning för perioden 2009-01-01 till 2009-12-31 
bifogas.    

Västerhaninge den 14 januari 2010 

 
Peter Ahlund             Bengt Ericson             Mats Norrstad Gunnar Borg 

 
 Stefan Simíc                Anders Karlsson               Evert Johansson 
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