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Villaföreningen Vi i Sjöängen

2020 var ett år med Covid-19 pandemin som gjorde att vi inte kunde genomföra våra mest omtyckta aktiviteter 
såsom Vintermys, midsommarfirande och Sjöängsdagen.  Styrelsen och medlemmar engagerade sig istället  i andra 
viktiga frågor och aktiviteter. 

 Föreningens Facebookgrupp - Villaföreningen Vi i Sjöängen. Styrelsen har arbetat med gruppens regler 
och medlemsregister. Den som nu vill bli medlem i Facebookgruppen ska svara på ett antal kontrollfrågor 
innan medlemskapet godkänns  av en administratör. Tack vare  kontrollfrågorna kan en sökande , som inte 
har en koppling till området, nekas medlemskap.

 Samarbete med kommunen.  Under 2020 har vi haft en dialog med kommunen om bilar som kör in på 
ängen. Kommunen har beslutat att sätta upp en bom som ska förhindra bilkörning på ängen.  

 Soptunnor. Vi har även diskuterat behovet av fler  soptunnor vid badet  med kommunen. Den anser dock 
inte att det behövs fler soptunnor vid badet. 

 P-platser vid badplatsen. Under 2020 införde kommunen p-skiva vid parkeringen vid Sjöängsbadet.  
Badet är populärt och antalet p-platser är alldeles för få. För att utöka antalet p-platser föreslog styrelsen att 
kommunen bygger en parkering i hörnet av Trångsundsvägen och Sjöängsvägen. Men det avslogs av 
kommunen eftersom det där kommer att byggas en förskola.. 

 Bom vid gångbana. Styrelsen har också föreslagit kommunen att sätta upp ännu en bom vid gång-och 
cykelbanan mellan Odonbacken och Missnestigen för att förhindra fordon att köra på gång-och cykelbanan.
Ytterligare en bom kommer att sättas upp under våren 2021.

 Fortkörning i området. Styrelsen har föreslagit  kommunen att bygga  fler farthinder, alternativt sätta upp 
en digital hastighetstavla på Sjöängsvägen för att stävja  fortkörning i området. Kommunen har inte för 
avsikt att bygga fler farthinder och har överlämnat frågan om fortkörning till polisen.

 Medlemsaktiviteter. Trots Corona pandemin kunde vi genomföra flera aktiviteter: 
 Städdagen i villaföreningens lekpark
 Bekämpa Björnlokandagen 
 Flyga drake dagen

 Städdag i lekparken. Med stor entusiasm av frivilliga medlemmar fick villaföreningens  lekpark i 
Gullrisdalen en uppfräschning. Deltagandet var stort och det städades, målades och renoverades. Exempel 
på åtgärder som gjordes var att älg-gungan lagades, vassa spikar i lilla stugan togs bort och den trasiga 
brädan i barnvagnsrampen på trappan i skogen lagades.

 Bekämpning av björnloka  på ängen vid pulkabacken . Björnlokan är en invasiv växt som kan ge 
brännblåsor på huden. Som ägare till marken vid pulkabacken är det Villaföreningens ansvar att ta bort 
björnlokan. Många medlemmar deltog i arbetet. Vi hjälptes åt att hitta, identifiera och gräva ut tiotals 
plantor, varav en riktigt stor som fick lyftas upp av tre (!) vuxna. Dagen blev en succé, och resultatet höll i 
sig hela säsongen. Det krävdes ett minimalt efterarbete under sommaren. Vid en uppföljning ett par 
månader senare hittade vi bara ett fåtal små plantor som vi tog bort. För en varaktig effekt behöver 
bekämpning och kontroller göras regelbundet. 

 Flyga drake på ängen. Det var första gången som Villaföreningen i april förra året arrangerade en Flyga 
drake dag, en aktivitet som vi hoppas vi ska kunna fortsätta med när pandemin är över. 


