
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 
 
STYRELSE 

Christelle Modig ordförande  Vv. 214 
Bengt Ericson kassör  Vv.  56 
Mats Norrstad sekreterare  Vv. 172 
Stefan Simíc  ansvarig garage/parkering Vv. 306 
Anders Karlsson  ansvarig grannsamverkan Vv. 238 
Evert Johansson ansvarig underhåll Vv. 230 
Hans Ohlsson ansvarig närmiljöombud Vv. 190 
 
NÄRMILJÖ- OCH GRANNSAMVERKANSOMBUD  

Siv Alvin   lekplatsområde 1 Vv.   48 
Anneli Tilling    -”-   2  Vv. 128 
Lena Säfström  -”-   3  Vv. 144 
Maj-Britt Larsson  -”-   4  Vv. 216 
Lars Garpenhag  -”-   5  Vv. 284 
Kjell-Ove & Barbro Andersson -”-   6  Vv. 354 
 
STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen har haft 9 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 
umgänget 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 väl.  
Föreningens ekonomi är god men likviditeten svag periodvis. Den stränga vintern drog med sig betydligt 
ökade kostnader för bl.a. takskottning och vattenläckor på gatan. Återbetalningen av lånet hos 
Föreningssparbanken för bytet av garageportar är avslutad under oktober månad.     
 
AKTIVITETER 
Årets arbete har präglats av traditionella samfällighetsfrågor med fokus på stora och små underhållsfrågor. 
De nya p-platserna har fungerat någorlunda väl men alltför många struntar i de parkeringsregler vi 
gemensamt har bestämt. Deltagandet på städdagar har delvis varit en besvikelse men genomfördes väl av 
de som deltog. En del träd har kapats och forslats bort. 
Nya kontrakt med våra entreprenörer för vinter- och sommarunderhållet har tecknats. Grannsamverkan 
har kontinuerligt spritt viktig information om säkerhetsfrågor. Föreningen har en egen hemsida, 
www.villavagen.se, med mycket läsbart och användbar information. 
Vi på Villavägen, vårt medlemsblad, har utkommit med 5 nummer under året.     
 

BOKSLUT 
Balansräkning per 2010-12-31 samt resultaträkning för perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 bifogas.

    
Västerhaninge den 1 februari 2011 

 
Christelle Modig             Bengt Ericson             Mats Norrstad Hans Ohlsson 

 
 
 Stefan Simíc                Anders Karlsson               Evert Johansson 
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