
Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2008 
 
1. En stärkt ekonomi och avbetalning av lån   
Styrelsen vill stärka ekonomin genom en avgiftshöjning för att kunna genomföra vissa åtgärder 
och investeringar bl.a. utifrån synpunkter från den medlemsremiss som genomfördes 2007.  
För att finansiera bytet av garageportar upptog föreningen ett större lån hos 
Föreningssparbanken. Det innebär att en stor del av föreningens ekonomiska tillgångar kommer 
att användas för att betala av lånet.  
 
2. Utvecklad föreningsdemokrati 
Styrelsen vill utveckla dialogen och informationsutbytet mellan medlemmar och styrelse. Vi vill 
uppmuntra medlemmar att delta mer aktivt i föreningens arbete genom egna initiativ, 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. Medlemmar är välkomna att skriva om olika saker i medlemsbladet. 
Vår hemsida www.villavagen.se ska fungera som en bra och snabb källa för information och 
kunskap och vara en möjlighet för medlemmar att kommunicera med styrelsen. 
 

3. Satsning på underhåll och trivsel 
Styrelsen vill att våra gemensamma markområden ska vara fräscha och snygga genom det arbete 
som främst sker på städdagar under närmiljöombudens ledning. Det ska arbetas fram en tydlig 
instruktion över vad som ska utföras. Närvaron ska följas upp och de medlemmar som av olika 
skäl inte kan delta ska anmäla detta till närmiljöombudet och utföra andra uppgifter. 
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 att parkering ska ske 
på anvisade platser, förbättra skyltningen, genomföra en nymålning av p-platserna, markera att 
endast korttidsparkering är tillåten mellan garagen och tidsgränsen definieras till 48 timmar, skapa 
speciella förhyrda p-platser för långtidsparkering i mer än en månad, husvagnar, husbilar, 
släpvagnar. Vidare ska  parkering av bilvrak och liknande inom området förbjudas och kunna 
förflyttas bort från området på ägarens bekostnad.   
 
6. Få balans mellan kostnader och intäkter för elen i garagen 
Styrelsen vill synligt markera vilka som har betalat för el i garagen och säkra ned elen för de som 
inte betalar avgift för elen. De som använder el i garagen ska använda en timer och för-
brukningen kunna ske under maximalt två timmar per dygn.  
 
7.  Inbetalning av medlemsavgifter i rätt tid 
Styrelsen vill att avgifterna ska faktureras med 30 dagars villkor och betalas in i rätt tid. För de 
medlemmar om inte gör detta ska påminnelseavgifter utgå och som en sista åtgärd kunna drivas 
in via inkasso.  

http://www.villavagen.se/

