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Sjöängens villaförening har under verksamhetsåret verkat i enlighet med den vision som 
gäller för föreningen. 

Prioriterade frågor under året har varit: 

-
Styrelsen har aktivt drivit på kommunen att finna åtgärder för att minska hastigheten inom 
området, samt att skolvägarna för barnen säkras. Styrelsen kan konstatera att det har skett 
förbättringar och att fler fartgupp har placerats ut under året, men anser fortfarande att det 
inte är tillräckligt och rekommenderar tillträdande styrelse att fortsätta arbetet. 

-
Styrelsen har svarat på remiss gällande badplatsen. Styrelsen valde att lägga sig på den 
nivå som innebär en upprustning, men inte den nivå som innebär inrättande av en kiosk. 
Styrelsen vill gärna bibehålla en känsla av den lilla badplatsen mitt i bostadsområdet och 
är rädd att trafiken i området ökar för mycket om det blir en kiosk i anslutning till badet. 
En annan viktig fråga har varit att bryggan ska byggas hela vägen ut till stenön, samt att 
underhållet förbättras. 

-
Den största frågan inom området under året har varit förslaget och beslutet att lägga ner 
årskurserna 7-9 i Edboskolan. Även om åsikterna har varit olika har de boende visat på en 
stor irritation mot planerna och kommunens agerande. Styrelsen valde att vara försiktigt 
kritiska.

-
Villaföreningen arrangerade återigen midsommarfirande vid Sjöängen. Trots att vädret var 
allt annat än gynnsamt blev det återigen en succé och styrelsen vill tacka Drevvikens 
Segelsällskap för ett gott samarbete. 

-
Den 29 augusti genomfördes Sjöängsdagen för andra året i rad. Upplägget var detsamma 
som för 2014, förutom att den lades samma dag som Drevvikens seglingssällskap
arrangerade sin årliga kappsegling. Styrelsen uppfattar det som ett mycket framgångsrikt 
arrangemang och rekommenderar tillträdande styrelse att genomföra Sjöängsdagen för 
2015, men att fundera på vilket sätt marknadsföringen kan förbättras. 

-
Styrelsen har fortsatt varit aktiv när det gäller lekplatsen. En städdag genomfördes den 30 
maj. Förutom styrelseledamöter med familjer deltog en handfull personer för att göra fint. 
Underhåll och skötsel har skett regelbundet. Fortsatt arbetar styrelsen på att överlåta 
driften av lekplatsen på kommunen. 

-
Styrelsen har bestått av: 
Andreas Mörck, Lingonbackarna Ordförande
Jonas Sjöström, Kantljungsvägen Vice ordförande 
Petter Wigle, Norra Mörtviksvägen Kassör
Frida Julander, Getramsbacken Ledamot 
Irene Bratli Lundmark, Kråkbärsvägen Ledamot 
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Tove Madsen, Konvaljebacken Ledamot 
Karin Altemark, Kantljungsvägen Ledamot 
Fredrik Svensson Suppleant 

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Uppslutningen och stämningen har 
varit mycket god. Styrelsen kan konstatera att föreningen har haft XX betalande 
medlemmar och rekommenderar tillträdande styrelse att underlätta medlemskapet via 
möjliggöra inbetalning via swisch. 

-
Kommunikationen har i huvudsak ägt rum via utdelning i brevlådor samt ett aktivt 
hanterande av föreningens facebook-konton, Vi i Sjöängen och Sjöängens villaförenings 
hemsida. Styrelsen kan konstatera att Facebooksidan ”Vi i Sjöängen” har blivit den 
mötesplats som var tänkt och att antalet medlemmar vida överstiger medlemskapet i 
föreningen vilket borde innebära en rekryteringsmöjlighet. 
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