Vi i Sjöängen
Verksamhetsplan 2021

Inledning
Verksamheten i Sjöängens villaförening bygger på medlemmarnas engagemang och frivillighet. Den
verksamhetsplan som styrelsen presenterar till årsmötet, och som vi i skrivande stund hoppas kunna genomföra
2021, beror på vilka riktlinjer som FHM utfärdar om Covid-19.
Årsmötet bör ge tillträdande styrelse mandat att prioritera upp alternativt prioritera ner verksamheter beroende på
vilket engagemang som finns bland föreningens medlemmar.

Planerade aktiviteter
Vi ska fortsätta att kommunicera med föreningens medlemmarna för att öka trivseln i vårt område.
Vi planerar att genomföra våra traditionella medlemsaktiviteter såsom städdagen, midsommarfirande,
Sjöängsdagen, björnlokadagen och vintermys. Vi strävar efter levande och sociala aktiviteter där grannar kan
umgås och lära känna varandra.
Samarbete med kommunen. Villaföreningen planerar fortsätta dialogen med kommunen om områdets
förbättringsbehov och medlemmarnas intressen.
Trygghet och fortkörning i området. Enligt rapporter från medlemmar fortsätter fortkörning vara en säkerhetsrisk
i vårt område. Vi fortsätter att jobba med frågan.
Vi fortsätter arbetet med att förbättra vår facebook-grupp.
Skötsel och Underhåll. Grusgången mellan Lingonbackarna och Odonbacken är sliten. Vi kommer att sätta upp
en skylt med texten ”Underhålls ej”.
Vi ska fortsätta att bekämpa invasiva växter på föreningens mark.

Föra medlemmarnas talan gentemot kommunen
Under det gångna året har vi förbättrat kontakterna med kommunen. Flera av villaföreningens förslag till
förbättringar har tagits emot positivt och vi kommer under 2021 att fortsätta dialogen med kommunen om
förändringar i Sjöängen som ökar trivseln och säkerheten.

Samverkan med lokala föreningar
Styrelsen samarbetar gärna med andra föreningar med fokus på Sjöängen. Troligtvis finns synergieffekter
föreningar emellan som inte tillvaratagits. Detta är ett område som styrelsen fortsätter att titta på under 2021.
Identifierade grann-föreningar:
•
Drevvikens segelsällskap
•
Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening
•
Trångsund Ishockey
•
Friluftsfrämjandet Huddinge

Föreslagna aktiviteter
Styrelsen tar gärna emot nya förslag på aktiviteter, både från medlemmar och från föreningar vi samarbetar med.
Följande är förslag på aktiviteter som föreningen avser att kunna genomföra 2021. Huruvida alla aktiviteter kan
genomföras beror på utvecklingen av Covid-19.

Verksamheten 2021
Städning av lekparken, Gullrisdalen
Datum: 1 maj, kl 10.00-13.00
Aktiviteter: städa och restaurera lekplatsen.
Årsmöte
Datum: 10 maj, kl 19.00-20.00
Mötet sker digitalt.
Bekämpa Björnlokan i pulkabacken och vid lekparken , Gullrisdalen
Datum: annonseras på Facebook och hemsidan
Midsommarfirande
Datum: 25 juni tillsammans med Segla Ut
Aktiviteter: Dans runt Midsommarstången
Sjöängsdagen vid Sjöängsbadet
Datum: augusti tillsammans med Segla Ut , exakt datum annonseras på Facebook och hemsidan
Detaljplanering pågår
Höstvandring preliminärt i september.

