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Ordförande  
Ingemar Jonsson

Vegavägen 34 B, 070-267 13 21
evingemar@yahoo.se

Vice ordförande  
Franca Kellermann

Brusewitz väg 21, 070-881 20 81
franca.kellermann@gmail.com

Kassör  
Pentti Leppänen

Olsängsvägen 5, 070-202 77 08
pentti.leppanen50@gmail.com

Sekreterare  
Emelie Stålhammar

Uthagsvägen 3, 073-641 85 69
emelie.stalhammar@gmail.com

Ledamöter  
Gert Svensson

Hjälmsäters väg 9, 070-346 83 90
gert@pdc.kth.se

Johan Dressler                                        
Söderhagsvägen 27 A, 070-861 00 52

johan.dressler@gmail.com

Tobias Hammarberg
Jökelvägen 16, 070-393 88 50

tobias.hammarberg@gmail.com

Robert Schöllin
Palandersväg 24, 070-745 34 83

robert.schollin@gmail.com

www.vegavillaforening.se

Sänk farten 
Det bor nu hundratals barn i Vega så det borde 
vara en självklarhet att vi alla respekterar hastig-
hetsbegränsningarna för att värna om våra barn 
och vår miljö. 

Facebook
På vår Facebook-sida hittar du aktuell informa-
tion som berör Vegaområdet. Där kan du även 
skriva inlägg eller diskutera aktuella frågor. 

www.facebook.com/vegavillaforening

Styrelsen Vega Villaförening



Familjedag med Vegaloppet
Boka redan nu in söndagen den 18 september 
för då är det åter dags för Vega Villaförenings  
familjedag med loppis, korvgrillning, m.m. och 
inte minst Vegaloppet. Förra året var det så 
många som 250-300 besökare varav 135 personer 
deltog i stora och lilla Vegaloppet. Det var roligt 
att se så många på plats och vi hoppas att det 
blir ännu fler i år. Glöm inte att berätta för grannar, 
släkt och vänner. Mer information om dagen 
samt hur man anmäler sig kommer att läggas 
upp på föreningens facebook-sida samt sättas 
upp på de nya anslagstavlorna vid busshåll- 
platsen och cykelparkeringen, på skola och  
förskolor. Vi gör även ett utskick till de vi har 
e-postadress till. 

Håll utkik! 

Buss 810
Vårt arbete med att förbättra bussförbindelsen 
mellan Vega och Gullmarsplan avbröts tyvärr 
hastigt då Nobina meddelade att de kommer 
att lägga ner buss 810 helt och hållet. Vi fick då 
istället lägga all vår kraft på att försöka rädda 
den istället. Vi är många som har engagerat oss 
och jobbat hårt med detta samt lagt ner mycket 
tid men det gav resultat. Vi vill tacka dig för att 
du har hjälpt till med att kontakta SL, Haninge 
kommun, SLL, m.fl. samt för din namnunderskrift 
i vår namninsamling. Vi lyckades nå vårt mål och 
buss 810 blir kvar även om den tar ett uppehåll i 
sommar medan brobygget på Gamla Nynäsvägen 
över spåren pågår. 

Valborg
Enligt tradition arrangerade vi Valborgsmässo- 
firandet vid Söderhagens badplats. Det inleddes 
med fackeltåg och därefter valborgsmässobrasa, 
korvgrillning, godisförsäljning och lotteri.  
Det blev mycket uppskattat med rekordmånga  
deltagare i det för Valborg fina vädret.

Vårstädning
Den 18 april arrangerade och sponsrade Vega 
Villaförening vårstädning i Vega, Söderhagen, 
Dicksons Park och Hermanstorp. Det var fotbolls- 
spelare, tränare, lagledare och föräldrar från fot-
bollslaget Vendelsö flickor -05 som städade och 
gjorde fint inför våren och sommaren.  
Pengarna har de lagt i lagkassan för att kunna 
betala kommande fotbollscuper.

Glad sommar!

Fortfarande inte medlem?
Som medlem kan du både påverka och stödja Vega 
Villaförening i viktiga frågor som trafik, skola/fritid, 
byggplaner m.m. 

Om du fortfarande inte är medlem är det inte för 
sent. Betala in 150 kr för 2016 till PG 81 996-1. 
Vid betalning anger du namn, adress och e-post.
 
Föreningen planerar att skicka ut framtida medlems- 
information om t.ex. årsmöten, betalningar etc. via 
e-post. Glöm därför inte att ange en e-postadress per 
familj när du betalar in årsavgiften.


