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Styrelse 2017 Adress  
 
Ordförande Per Löfström Vv 350 

Vice ordförande/underhåll Björn Landin Vv 320 

Sekreterare Anna Lindell Vv 182 

Kassör Åsa Wahlberg Simonsson Vv 242 

Grannsamverkan Katarina Karlsson Vv 238  

Underhåll Stefan Simic  Vv 306 

Närmiljö/hemsida Anders Heikenström Vv 114 

 

Närmiljöombud 2017 
 
Trivselområde 1 Fam. Nilsson Thorsen 14  
Villavägen 8-58 
Trivselområde 2 Lena Holm, Thomas Nilsson 80 
Villavägen 60-132 
Trivselområde 3 Fam. Wallin 162 
Villavägen 134-198 
Trivselområde 4 Fam. Johansson 230 
Villavägen 200-244 
Trivselområde 5 Madeleine Gustafsson, Ulf Ganestad 252 
Villavägen 246-290 
Trivselområde 6 Fam. Isaksson  304 
Villavägen 292-360 
 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har haft 14 styrelsemöten under 2017/2018.  
Styrelsens arvode har, liksom tidigare, fördelats som en reduktion av medlemsavgiften. 
Vi har under året delat ut 5 nummer av ”Vi på villavägen”. 
Samtliga ledamöter har egna ansvarsområden och nya arbetsuppgifter har fördelats mellan 
ledamöterna. 
Det löpande kassaarbetet och den ekonomiska redovisningen har under 2017 skötts av 
kassören Åsa Wahlberg Simonsson, med stöd av Lena Myrbäck-Speich på 
redovisningsfirman Frau Speich AB. 
Ansvaret för hemsidan har fortsatt ligga på närmiljöombudsansvarig.  



 
 
Ekonomi 
Styrelsen har följt föreningens ekonomiska utveckling under året vid varje styrelsemöte 
genom lägesrapporter och avstämning mot budget. 
 
Avtal om sommar- och vinterunderhåll har löpt på som tidigare under 2017. 
Underhållsansvariga har under hösten försökt få in offerter från andra leverantörer gällande 
vinterunderhåll men har inte lyckats finna någon leverantör som velat ta på sig detta till 
vintern 2017/2018.  
Avtal med ComHem (kabel-tv) löper vidare under 2017, med automatisk förlängning ett år i 
taget. 
 
Aktiviteter 
 
Belysning 
Trasig belysning har under året reparerats löpande. Under hösten 2017 köptes dock nya 
armaturer till hela området in och byttes ut under december månad i enlighet med avsatt 
budget.  
 
Vatten/avlopp 
Spolning skedde under sensommaren av dagvattenbrunnarna då det på ett ställe blivit 
översvämning. Brunnarna längs villavägen 182 och mot 338 spolades. 
 
Byte av garagetak 
Inga byten av garagetak har skett under 2017. Styrelsen har under året jobbat med 
upphandlingar för att få in nya offerter. Byte av garagetak återupptas under 2018. 
 
Parkeringsplatser 
Årsstämman beslutade av avveckla långtidparkeringarna. Nya markeringar gjordes och 8 
parkeringsplatser för husvagn blev till 15 nya för personbilar. 
 
Parkeringstillstånd 
Styrelsen har tagit fram parkeringstillstånd enligt uppdrag av årsstämman.  
 
Parkeringsbolag 
Styrelsen har tagit fram offerter från olika parkeringsbolag att presentera för årsstämman. 
 
Farthinder 
2 stycken mobila farthinder har lagt ut mellan 348 och 350 samt vid 360 mot gångvägen. 
Stora stenblock har flyttats på område 6 för att förhindra körning över gräsytan vid 360. 



 
Kantsten 
Kantstenar har delvis satts tillbaka.  
 
Grannsamverkan 
Grannsamverksansvarig har deltagit i 9 möten och aktuell information har lagt ut på 
hemsidan. Ordföranden har närvarat vid ett trygghetsmöte med polis och Haninge kommun.  
 
Närmiljö och städdag 
Deltagandet under städdagarna har varit gott.  
 
Fiber 
Fibergrupp har blivit tillsatt. Styrelsen har ägnat åtskilligt med tid till samtal med medlemmar 
och säljare på Stadsnätsbolaget som i höstas var aktiva i området. 
 
Långtidsgruppen 
Långtidsgruppen har inte har några aktuella uppdrag från styrelsen under 2017.  
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