
Verksamhetsberättelse för Villavägens Samfällighetsförening 
2018/2019 
 
Styrelse 2018/2019 Adress  
 
Ordförande Per Löfström Vv 350 

Vice ordförande/underhåll Björn Landin Vv 320 

Sekreterare Lovisa Sjögren Vv 240 

Kassör Anna Midelf  Vv 182 

Grannsamverkan Katarina Karlsson Vv 238  

Underhåll Stefan Simic Vv 306 

Närmiljö/hemsida Anders Heikenström Vv 114 

 

Närmiljöombud 2018/2019 
 
Trivselområde 1 Fam. Juselius VV 16  
Villavägen 8-58 
Trivselområde 2 G.Bergåse VV 82 
Villavägen 60-132 
Trivselområde 3 Fam. Wallin VV 162 
Villavägen 134-198 
Trivselområde 4 Fam. Teir VV 232 
Villavägen 200-244 
Trivselområde 5 Fam P.Bergren L.Sühl VV 254 
Villavägen 246-290 
Trivselområde 6 G.Nordström VV 308 
Villavägen 292-360 
 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har haft 13 styrelsemöten under 2018/2019.  
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 2018 skötts av 
kassören Anna Midelf. 
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 sommarunderhåll har löpt på som tidigare under 2018, avtal för vinterunderhåll har 
förnyats med ny entreprenör under 2018.  
Avtal med ComHem (kabel-tv) löper vidare under 2018, med automatisk förlängning ett år i 
taget. 
 
Aktiviteter 
 
Belysning 
Trasig belysning har under året fortsatt att repareras löpande. Felsökning av belysning har 
genomförts samt byte av armaturer på garagen.  
 
Byte av garagetak 
Inga byten av garagetak har skett under 2018. Styrelsen har under året jobbat med 
upphandlingar för att få in nya offerter och samtidigt sett över en arbetsorder från 2013.  
Byte av garagetak återupptas under 2019. 
 
Parkeringsregler 
Årsstämman beslutade att införa parkeringstillstånd, vilket styrelsen genomfört. Lappning av 
felparkerade bilar har utförts av styrelse under hösten 2018 utan resultat.  
Nya parkeringsskyltar har köpts in och satts upp.  
 
Farthinder 
Två hastighetsförebyggande åtgärder har vidtagits i form av blomkrukor placerade vid  
Vv. 182 och Vv. 360.  
 
Grannsamverkan 
Grannsamverksansvarig har deltagit i 2 möten och aktuell information har lagts ut på 
hemsidan.  
 
Närmiljö och städdag 
Deltagandet under städdagarna har varit gott.  
 
 
 
 



Fiber/bredband 
Fibergruppen som blev tillsatt under 2017 har under 2018 legat på is. Stadsnätsbolaget har 
ansökt om ledningsrätt hos Lantmäteriet, men dragit tillbaka ansökan. Arbetet fortlöper med 
att hitta en ny bredbandslösning för området.  
 
Långtidsgruppen 
Långtidsgruppen har inte haft några aktuella uppdrag från styrelsen under 2018.  
 
Lekplatser  
Besiktning har alla lekplatser har genomförts. Flertalet anmärkningar påvisades av 
besiktningsman. Lekställning har köpts in för att restaurera gård 3. Markarbetet kommer 
färdigställas under våren 2019. Ny basketkorg sattes upp på gård 3, dessvärre förstördes den 
efter kort tid.  
 
Sandboxar  
Under början på 2019 har en sandbox per gård köpts in för sandning utanför garagen.  
 
 
 
Västerhaninge 2019-01-15 
 
 
_________________ _________________ _________________ 
Per Löfström Lovisa Sjögren Anna Midelf 
 
_________________ _________________ _________________ 
Björn Landin Stefan Simic Katarina Karlsson 
 
__________________ 
Anders Heikenström  
 
 

 
 
 
 


