
Styrelsens förslag till verksamhetsplan  

för Villavägens samfällighetsförening 2019 
 

1. En stabil ekonomi lägger grunden för framtida investeringar 
Styrelsen vill verka för en stabil föreningsekonomi med god likviditet över årets månader. De 

ekonomiska beslut som tas ska vara i huvudsak förankrade i den långtidsplan som 
beslutats av årsmötet, övriga ekonomiska beslut ska vara grundade på de löpande och 
akuta behov som uppstår under året. 

 
 

2. En utvecklad föreningsdemokrati skapar gemenskap 
Styrelsen vill hålla en fungerande dialog, såväl med alla medlemmar som inom styrelsen. Vi 

vill uppmuntra alla medlemmar att delta aktivt i föreningens arbete genom att (bland 
annat) ha omsorg om vårt gemensamma område, väcka frågor till styrelsen, delta i 
årsstämmor o.s.v. 

 
Vår hemsida www.villavagen.se och ”Vi på Villavägen” är föreningens 

kommunikationsforum för frågor av medlemsintresse. Medlemmar är välkomna att 
bidra med inlägg till både medlemsbladet och hemsidan. 
 
Styrelsen uppmanar även boende på Villavägen att bli medlemmar i samfällighetens 
Facebookgrupp vid namn ”Villavägens samfällighet”. Forumet fungerar som 
informationsspridningskanal från styrelsen till medlemmar, men också medlemmar 
emellan.  

 
Vi ska genom dessa källor kunna sprida snabb information om vad som händer inom området. 

Närmiljöombuden har en viktig roll som informationsspridare mellan styrelsen och 
övriga medlemmar i föreningen. 

 
3. Ett effektivt grannsamverkansarbete ger trygghet! 

Styrelsen vill uppmuntra grannsamverkan, bland annat för att försvåra inbrott och stölder. Det 
gör vi genom att hjälpas åt att hålla koll när grannar är bortresta, och genom att 
informera Grannstöd Haninge när vi reser bort för att få lite extra tillsyn. Styrelsen vill 
också verka för att få ut snabb information när det är en stöldvåg på gång. 

 
För akuta händelser vill vi ha ett telefon- och mailregister på samtliga boende inom vårt 

område. Det ska vara tillgängligt för alla medlemmar, och uppgifter lämnas till 
aktuellt närmiljöombud på det egna området. Den som vill, kan självfallet avstå. 
 

http://www.villavagen.se/


Grannsamverkan har sedan nyligen en egen app vid namn Grannsamverkan, som 
styrelsern uppmanar medlemmarna att ladda ner.  

 
4. En satsning på underhåll ökar trivseln 

”Föreningens uppgift är att underhålla allmänna områden som vägar, gångvägar, parkmark 
och lekplatser, parkeringsplatser, garage…”.  

Detta är ett kort utdrag ur stadgarna, och är allas gemensamma ansvar. På halvårsfakturan 
läggs 400 kronor till som uttaxering av föreningens gemensamma ytor, vilket i 
samband med inbetalningen får dras av vid deltagande på städdagen. 
 
Under 2019 planerar styrelsen att bygga om lekplatsen på gård 3.  
Styrelsen kommer under 2019 att åtgärda de anmärkningar som uppkommit vid 
besiktning av lekplatserna.  
Trädfällning mellan garagen påbörjas under 2019 för ökad trivsel.  

5. Underhåll 
Styrelsen föreslår att långtidsgruppen framarbetade plan följs i mesta möjliga mån, utöver 

detta är vi beredda att prioritera om vid händelser i området som kräver omedelbar 
åtgärd. 
 
5.1 Garagetaken  
Garagetaken ska bytas under 2019 utifrån de offerter som inkommit.  
 
5.2 Laddstationer för elfordon  
Då intresset ökat bland medlemmarna på laddstationer för elfordon kommer styrelsen 
att kolla priser på installation av laddstationer i området.  

 
5.3 Översyn av elen i garage 

Styrelsen anser att en översyn behöver göras av eldragningar i garagen, för att se om 
något behöver dras om. Översynen planeras för 2019.  

 
 

 


