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1. Inledning
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 2019.
Årsmötet bör ge tillträdande styrelse mandat att prioritera upp alternativt prioritera
ner verksamhet beroende på vilket engagemang som finns bland föreningens
medlemmar.

2. Planerade aktiviteter
Vintermys
Styrelsen har redan den 20 januari genomfört ett vintermys tillsammans med
Friluftsfrämjandet. Arrangemanget var mycket framgångsrikt och uppskattningsvis
deltog ca 400 boende i de aktiviteter som erbjöds under dagen. Villaföreningen bjöd på
varm blåbärssoppa och sålde korv till självkostnadspris. Bland aktiviteterna återfanns
bland annat tipspromenad, skridskokunskap, isvakskunskap och strövarna för de
minsta. Under 2019 bör planerandet av ett vintermys för 2020 planeras och
budgeteras.

Lekparken och pulkabacken
Fastigheten där lekparken och pulkabacken är 2018 den största posten på utgiftskontot
för föreningen, men också den största tillgången, varför framtida planer för den
kommer diskuteras på årsmötet. Beroende på beslut – om lekparken vidare ägs av
villaförening skall den underhållas varför föreningen preliminärt planerar att fortsätta
underhåll. Lekstugans vindbrädor bör bytas ut.

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
och kappsegling (arrangerad av Drevvikens seglarsällskap).

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.
Innan årsmötet har en skrivelse skickats till kommunen om den saknade
bryggstumpen mellan bryggan och ön vid Sjöängens badplats.

Ökad samverkan mellan lokala föreningar
Styrelsen har identifierat ett ökat intresse från närliggande föreningar med lokalt fokus
vid förenings-drivna aktiviteter. Troligtvis finns synergieffekter föreningar emellan
som inte tillvaratagits – detta är ett område styrelsen kommer titta närmare på under
2019.
Identifierade grann-föreningar:
•

Drevvikens segelsällskap

•

Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening

•

Trångsund Ishockey

•

Friluftsfrämjandet Huddinge

Vi samverkar gärna med flera!

3. Föreslagna aktiviteter
Styrelsen får kontinuerligt in nya förslag på föreningsaktiviteter, både utifrån och
inifrån. Följande är ett utdrag på föreslagna aktiviteter som inte aktivt kunnat läggas
till i planeringen för 2019. Allt är dock möjligt beroende på engagemang från
föreningens medlemmar.

Nyår
Föreningen ämnar utreda om gemensamt nyårsfirande med fyrverkerier kan anordnas
vid Sjöängen. Eventuellt är detta än mer påkallat pga. nya lagar gällande
fyrverkeritillstånd.

Bastuflotte
Medlemmar i föreningen har uttalat intresse för att bygga en bastuflotte för boende i
området och driva den i föreningsform. Frågan har lyfts huruvida detta initiativ skall
drivas inom Sjöängens villaförening, eller som en fristående förening alternativt som
ett mellanting. Styrelsen avvaktar årsmötet och vidare förslag.

Kräftskiva
Önskemål om att arrangera gemensam kräftskiva på Sjöängen har lyfts. Styrelsen ser
positivt på detta förutsatt att engagerade medlemmar bidrar till att anordna och delta.

