
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 
 
STYRELSE 
Peter Ahlund  ordförande  Vv. 276 
Susanne Garpenhag kassör  Vv. 284 
Stephan Jardwall vice kassör  Vv. 346 
Mats Norrstad  sekreterare  Vv. 172 
Monica Nielsen ansvarig närmiljöombud Vv.   10 
Anders Karlsson  ansvarig grannsamverkan Vv. 238 
Evert Johansson ansvarig underhåll Vv. 230 
NÄRMILJÖ- OCH GRANNSAMVERKANSOMBUD  
Leif Pettersson   lekplatsområde 1 Vv.   44 
Conny Nyman och Eva Strandlund  -”-   2  Vv. 118 
Fredrik Skoglund  -”-   3  Vv. 136 
Bengt Eriksson  -”-   4  Vv. 206 
Christina Karlsson  -”-   5  Vv. 274 
Tonje Hansson  -”-   6  Vv. 322 
 
STYRELSENS ARBETE 

Styrelsen har haft 11 stycken protokollförda möten. Samtliga ledamöter har ansvaret för egna 
ansvarsområden och tillkommande arbetsuppgifter har fördelats på mötena. Arbetet har fungerat 
mycket väl, deltagandet på mötena varit bra och präglats av en positiv samarbetsanda.  
Styrelsens arvode har fördelats som en reduktion av medlemsavgiften.  
EKONOMI 

Styrelsen har följt föreningens ekonomiska utvecklingen på varje möte genom lägesrapporter och 
avstämningar mot budget. Arbetet med att få in medlemsavgifter har fungerat väl och endast ett 
fåtal medlemmar har resterat med sina avgifter.  
Föreningens ekonomi är god och återbetalningen av lånet hos Föreningssparbanken för att kunna 
genomföra det omfattande bytet av garageportar följer överenskommen plan.     
AKTIVITETER 

Årets arbete inom samfälligheten har präglats av ett traditionellt föreningsarbete med fokus på 
underhållsfrågor och moderniseringen av kabel-TV-nätet och de möjligheter som skapas genom 
överenskommelsen med ComHem. 
Det har fortsatt varit problem med respekten för vår gemensamma parkeringskultur trots att det 
bl.a. finns skyltar om korttidsparkering och regler om var man får parkera.  
Byte av el-stolpar är genomfört. Nya kontrakt med våra entreprenörer för vinter- och 
sommarunderhållet är tecknade. En mängd stora och små underhållsinsatser är utförda. Övriga 
fem garageklackar är gjutna för att säkra att garageplattorna inte faller ned. Två lyckade städdagar 
har genomförts av medlemmarna. Grannsamverkan har kontinuerligt spritt viktig information om 
säkerhetsfrågor. En ny hemsida har byggts upp www.villavagen.se med användbar information. 
Vi på Villavägen, vårt medlemsblad, har utkommit med 7 nummer under året.     
BOKSLUT 

Balansräkning per 2006-12-31 samt resultaträkning för perioden 2006-01-01 till 2006-12-31 
bifogas. 

Västerhaninge den 23 januari 2007 
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