
Verksamhetsplan 2017– 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 2017. Årsmötet bör ge tillträdande 

styrelse mandat att prioritera upp alternativt prioritera ner verksamhet beroende på vilket 

engagemang som finns bland föreningens medlemmar.  

 

Vintermys 

Styrelsen har redan genomfört ett vintermys tillsammans med Friluftsfrämjandet och med stöd 

av Studiefrämjandet. Arrangemanget var mycket framgångsrikt och uppskattningsvis deltog 

ca 400 boende i de aktiviteter som erbjöds under dagen. Villaföreningen bjöd på korv och 

bland aktiviteterna återfanns bland annat tipspromenad, skridskokunskap, isvakskunskap och 

knott och knytt för de minsta. Under 2017 bör planerandet av ett vintermys ör 2018 planeras.  

 

Garageloppis 

I det fall det finns intresse från de boende bör föreningen överväga om det ska genomföras en 

garageloppis där de boende kan sälja och köpa prylar till varandra utan att behöva släpa iväg 

dessa från sitt garage.  

 

Midsommarfirande 

Föreningen bör genomföra midsommarfirande på Sjöängen. Det har blivit en tradition att 

villaföreningen tillsammans med Drevvikens segelsällskap arrangerar midsommarfirande. 

Firandet har samlat ett stort intresse, såväl inom som utanför Sjöängen.  

 

Sjöängsdagen 

Föreningen planerar att genomföra Sjöängsdagen. Under Sjöängsdagen träffas boende för att 

genomföra det populära Sjöängsloppet parallellt med att det anordnas loppis.  

 

Vandring i naturreservatet  

Föreningen planerar att genomföra en vandring i naturreservatet. Tidigare genomförd 

vandring visar på vilken enorm skatt vi har runt hörnet.  

 

Lekparken och pulkabacken  

Styrelsen ska under året ansvara för driften och skötseln av lekparken, det är enligt styrelsen 

en både ekonomiskt och kompetensmässigt ansträngande uppgift och föreningen bör därför 

fortsätta arbetet med att få kommunen att överta driften av lekparken.  

 

 Föreningen genomför en ”städ- och fixardag” i pulkabacken och lekparken.  

Styrelsen ansvariga för att detta initieras. 

 

Trafiken i området 

En av de viktigaste uppgifterna för föreningen är att medverka till en hög trafiksäkerhet i 

området. Våra barn ska under alla år under året kunna transportera sig till sin skola och 

fritidssysselsättningar under säkra former. Föreningen har åstadkommit mycket och bör under 



2017 fortsätta detta arbete. I arbetet ingår även ett förbättrat underhåll av väg och 

transportnätet.  

 

 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 

 

Trygghet och säkerhet 

En av föreningens viktigaste frågor är att skapa trygghet inom villaområdet. Styrelsen ska 

medverka till att följande delar efterlevs:  

 

 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.  

 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 

 

Föra medlemmarnas talan gentemot kommunen  

Vi upplever att kommunen lyssnar till villaföreningen och det är oerhört viktigt att vi talar om 

på vilket sätt vi vill att vårt bostadsområde ska utvecklas. Villaföreningen följer nogsamt 

utbyggnaden av Sjöängens II och området runt badplatsen.   

 


