
Verksamhetsplan 2016– Sjöängens villaförening  - tillsammans skapar vi förändring! 
 
Sjöängens villaförenings verksamhet bygger helt och hållet på medlemmarnas engagemang 
och frivilligt arbete. Styrelselen presenterar här för årsmötet en plan för den verksamhet som, 
i skrivande stund, verkar realistiskt att kunna genomföra 2016. Utgångspunkten för planen är 
de sju områden eller mål som Visionen omfattar. Planerade aktiviteter skiljer sig åt genom att 
vara mer eller mindre konkret angivna, samt mer eller mindre direkt verksamhet i egen regi 
till påverkansarbete gentemot beslutsfattare i kommunen eller oss boende emellan inom 
villaområdet. Alla boende och medlemmar kan var och en på sitt sätt bidra till att aktiviteterna 
genomförs och på så sätt uppfylla visionen.  
 
Sammanfattningsvis prioriteras i år att få till en professionell förvaltning av lekparken samt att 
skapa möteplatser för- och sammanhållning bland de boende i ett tryggt och trivsamt 
Sjöängen. Vi kan inte göra allt, men alla kan göra något! 
Sjöängsborna behöver fler mötesplatser!   Arbeta för att anlägga en samlingslokal i Sjöängen.  Utegym vid badplats eller lekpark  Boulebana   Upprustning av grillplatser  Utöka möjligheterna till fritidsaktiviteter o Upprusta fotbollsplanen  o Undersök möjligheten att anlägga tennisbana, basketplan och lekutrymmen för 

barn. o Finns det möjlighet att anlägga en bastu   Fler bänkar behövs inom området  Utveckla och förbättra lekparken och pulkabacken 
 

Aktiviteter 2016  1) Den av föregående års årsmöte redan prioriterade uppgiften inom detta område är att 
styrelsen fått uppdraget att utreda förutsättningarna för att få kommunen att ta över 
ansvaret för att förvalta eller äga lekparken. Arbetet har inletts under 2015, men ska 
intensifieras och fortsätta 2016. Ansvariga är styrelsen som utsett Andreas Mörck och 
Irene Bratli Lundmark att genomföra.  
 

2) De i visionen angivna önskemålen för åtgärder på kommunens mark i Sjöängen kräver 
att förslag utarbetas och läggs fram för kommunens förvaltningar och nämnder. Har i 
dagsläget lägre prioritet. En första aktivitet kan vara att årsmötet eller styrelsen utser 
en kommitté som utarbetar ett förslag som kan läggas fram för berörda kommunala 
förvaltningar och nämnder. 
 

3) Enstaka arrangemang som ska genomföras för att Sjöängsborna ska kunna mötas och 
bättre lära känna varandra är: 
 



- Garageloppis 24 april 2016. Styrelsen ansvarig som utsett Irene Bratli Lundmark till projektledare. 
 
- Midsommarfirande i samarbete med Drevvikens Segelsällskap. 
Möjligheten att genomföra aktiviteten bygger på att en arrangörskommitté kan 
bemannas. 
 
- Sjöängsdagen augusti 2016 Styrelsen ansvarar och bildar arrangörsgrupp m. fl  

 
Sjöängen ska i första hand finnas till för gång- och cykeltrafikanter.   Hastigheten på bilar och övriga motordrivna fordon behöver begränsas. Detta kan ske 

genom sänkt hastighet, införande av fler fartgrupp och införande av fartkameror.  Vägarna behöver byggas med tydliga gångstråk och cykel och gångvägar behöver 
anläggas.   Säkra skolvägarna för våra barn.  Minimera onödigt bilkörande.   Bättre snöröjning av våra vägar 

 
Aktiviteter 2016  
1) Styrelsens egenutnämnda ”trafikansvarige” Jonas Sjöström arbetar löpande för att påverka 
utbyggnad av fartgupp m.m i området och för övriga åtgärder från kommunens sida 
 
2) Var och en av oss kan bidra varje dag genom att hålla hastighetsbegränsningarna när vi kör 
bil samt att gå och cykla mera. 
 Sjöängen ska vara ett säkert och tryggt bostadsområde   Nolltolerans mot inbrott och båtstölder   Nolltolerans mot klotter och sabotage  Aktivt arbete mot nedskräpning   Man ska känna sig trygg och säker under dygnets mörka timmar, gatubelysningen behöver 

byggas ut och grannsamverkan mellan grannarna säkras.  
 
Aktiviteter 2016  
1) Ett åtagande för var och en att själva att bry oss, att agera när vi ser att någon uppför sig illa 
och fungera som goda exempel för våra barn och unga.  
- vi skräpar inte ner 
-vi plockar skräp, felanmäler och sanerar klotter 
- vi är uppmärksamma och ”goda grannar” 
- vi felanmäler trasig gatubelysning till kommunen 
 



2)  Föreningen genomför en ”städ- och fixardag” i pulkabacken och lekparken.  
Styrelsen ansvariga för att detta initieras. 
 
 

 
  Sjöängens badplats är en oas för oss som bor i området   Badplatsen måste upprustas och underhållet måste förbättras. Badplatsen och området runt 

badplatsen är en central mötesplats inom området.  
 

Aktiviteter 2016 1) Följa utfallet av det beslutade upprustningsarbete som kommunen ska genomföra. 
Ansvariga alla/styrelsen.       

 Förskolor och skolor i närheten av villaområdet   Förskolor och skolor ska finnas i villaföreningens närområde. Utbyggnad av villaområdet 
måste åtföljas av satsningar på nya och utbyggda skolenheter.   Det ska finnas tillgång till grundskolans alla årskurser i villaområdets närhet.  

 Aktiviteter 2016 1) Följa utfallet av beslutad omorganisationen av Edboskolan. 
Ansvariga: alla/styrelsen.       

 
 

Förbättrad kollektivtrafik och fler infartsparkeringar    Utöka turtätheten av busstrafiken och anpassa turerna till övrig kollektivtrafik.   Säkra att det finns tillräcklig med parkeringsplatser vid infarterna  Se över antalet och placeringen av busshållplatserna.  Inför cykelställ vid busshållplatserna 
 

Aktiviteter 2016   Inga planerade prioriterade aktiviteter  
 

Bevara den unika miljön intill Drevviken  Säkra naturområdena runt Drevviken och naturreservatet.   Utbyggnad av Sjöängen ska ske i harmoni med naturen 
 



Aktiviteter 2016   Inga planerade prioriterade aktiviteter  
 
 


