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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:
- Trafikfrågor
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.
- Sjöängen och badplatsen
Styrelsen har svarat på remiss gällande utbyggnad av badplats och det omkringliggande
området. Styrelsen kan konstatera att kommunen tagit till sig stora delar av de förslag som
föreningen haft.
- Midsommar
Villaföreningen arrangerade återigen midsommarfirande vid Sjöängen. Firandet blev
återigen en succé och styrelsen vill tacka Drevvikens Segelsällskap för ett gott samarbete.
- Sjöängsdagen
Den 3 september genomfördes Sjöängsdagen. Upplägget var detsamma som för 2016, och
firandet lades samma dag som Drevvikens seglingssällskap arrangerade sin årliga
kappsegling.
- Lekplatsen
Styrelsen har fortsatt varit aktiv när det gäller lekplatsen. En städdag genomfördes den 21
maj. Förutom styrelseledamöter med familjer deltog en handfull personer för att göra fint.
Underhåll och skötsel har skett regelbundet.
- Vandring i naturreservatet
Villaföreningen genomförde en vandring i naturreservatet tillsammans med Richard
Vestin den 14 maj. Vvandring var lyckad och samlade cirka 40 stycken deltagare.
- Planering av vintermys
Under senhösten har vi lagt ner mycket tid till att planera vintermysdagen i januari
tillsammans med friluftsfrämjandet.
- Styrelsemöten och medlemmar
Styrelsen har bestått av:
Andreas Mörck
Ewa Hedlund
Irene Bratli Lundmark
Martin Julander
Petter Wigle
Tove Madsen
Tobias Livhem
Jonas Sjöström

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Uppslutningen och stämningen har
varit mycket god. Styrelsen kan konstatera att föreningen har haft 129 betalande
medlemmar.
- Kommunikation
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.
Sjöängen den 25 februari 2018
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