Vi i Sjöängen
Verksamhetsplan 2022

Inledning
Verksamheten i Sjöängens Villaförening bygger på medlemmarnas engagemang och frivillighet. Den
verksamhetsplan som styrelsen presenterar till årsmötet 2022-04-27 tror och hoppas styrelsen kunna genomföra
enligt plan. Nu när vi äntligen, efter två år med pandemi (Covid-19) kan mötas igen, ser föreningen fram emot
trevliga och sociala aktiviteter, där grannar kan umgås och lära känna varandra.
Årsmötet bör ge tillträdande styrelse mandat att prioritera upp alternativt prioritera ner verksamheter beroende på
vilket engagemang som finns bland föreningens medlemmar.
Målet för antal medlemmar är 120st detta år.

Planerade aktiviteter
Kommunikation mellan medlemmar och grannar
Föreningen fortsätter att kommunicera med föreningens medlemmarna och grannar för att öka trivseln i vårt
område. Föreningen kommunicerar på olika sätt bl. a via föreningens Facebookgrupp ”Villaföreningen Vi i
Sjöängen”, hemsidan https://sjoangensvillaforening.se/, utskick i brevlådor och dialog grannar emellan.
Återkommande aktiviteter
Föreningen planerar att genomföra traditionella medlemsaktiviteterna såsom städdagen, midsommarfirande,
Sjöängsdagen, björnlokadagen och vintermys. Den fortsatta kampen att bekämpa innovativa växter på
föreningens mark fortsätter som tidigare år.
Samarbete med kommunen
Villaföreningen har möjlighet till att föra dialog med kommunen gällande områdets förbättringsbehov samt
medlemmarnas intressen. Detta är något som föreningen avser att fortsätta med, då det är mycket uppskattat av
medlemmar och boende i området.
Skötsel och Underhåll
Föreningen äger mark i Sjöängen som behöver skötsel och underhåll. Grusgången mellan Lingonbackarna och
Odonbacken är sliten, föreningen bör se över möjligheter till upprustning. Lekplatsen i Gullrisdalen är i behov av
en grundlig besiktning/inventering av säkerheten.

Samverkan med lokala föreningar
Styrelsen samarbetar gärna med andra föreningar med fokus på Sjöängen. Villaföreningen är övertygad om att
det finns synergieffekter föreningar emellan som inte tillvaratagits.

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. Nedan följer förslag på aktiviteter som föreningen avser att kunna genomföra 2022.

Verksamhet 2022
Aktivitet

Datum

Plats

Vintermys

2022-01-23

Sjöängsbadet

Årsmöte
Städning av lekpark
Bekämpa Björnlokan

2022-04-27
2022-05-01
juni

Midsommarfirande

2022-06-24

Via länk
Lekparken, Gullrisdalen
Pulkabacken samt vid lekparken,
Gullrisdalen
Sjöängen

Sjöängsdagen

Augusti

Höstvandring

Prel.september

Sjöängen

Kommentar
Genomfört tillsammans med
Friluftsfrämjandet med mycket
positiv återkoppling från
deltagarna
Städa och restaurera lekplatsen
Annonseras på Facebook och
hemsidan
Tillsammans med Segla Ut firas
Midsommar med dans runt
midsommarstången

