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1 STYRELSENS KONSTITUTION OCH ARBETSFÖRDELNING
Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet 2018-04-11 och har under
verksamhetsåret bestått av:
Ordförande Ingemar Jonsson
Vice Ordf. Gert Svensson
Kassör
Pentti Leppänen
Sekreterare Roterande
Ledamot
Anna Tell
Ledamot
Tobias Hammarberg
Ledamot
Robert Schölin
Styrelsens har i huvudsak arbetat med följande under året:
•
•
•
•
•

Trafikfrågor: Trafikproblem/säkerhet inom Vega och specifikt runt förskolan
Alprosen och Måsöskolan, korsningen Söderhagsvägen/Gamla Nynäsvägen
Plan och byggfrågor
Arrangerat Vega Familjedag samt Valborgsmässofirande
Medlemsinformation via vår facebook, hemsida samt informationsblad
Informationsmöte om Villainbrott i samarbete med Villaägarna.

Styrelsen har under året hållit 8 st. protokollförda möten samt ordinarie årsmöte.
2 MEDLEMMAR
Antalet medlemmar under året var 158st.
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3 EKONOMI
Balans, samt resultaträkning och budgetförslag delas ut på årsmötet.
4 VERKSAMHET UNDER ÅRET
4.1 Valborgsmässofirandet
Enligt tradition arrangerade vi Valborgsmässofirandet 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.
4.2 Vega Familjedag
Vega Familjedag anordnades lördagen den 22 september med loppis, korvgrillning,
fik, ballongfigurer, tävling, m.m. och inte minst Vegaloppet.
Denna gången i samarbetet med Vega FC som höll i godisförsäljning samt
korvgrillningen, vilket fungerade utmärkt.
Det blev fint väder och många kom både som deltagare i Vegaloppet och som
besökare. Det var rekordmånga glada barn som sprang Vegaloppet. Förutom
medaljerna till de som sprang delades tre priser ut i form av böcker till de som vann
”gissagodis-tävlingen”.
4.3 Förbättrad ljusreglering av korsningen Söderhagsvägen/Gamla Nynäsvägen
Vi har stött medborgarförslaget om förbättrad reglering av korsningen
Söderhagsvägen/Gamla Nynäsvägen genom att delta på ett flertal möten med
kommunen, dock utan resultat.
Man hänvisar till att det redan skett förbättringar genom att ljusregleringen har
justerats, vilket vi inte tycker har hjälpt. Vi fortsätter bevaka frågan.
4.4 Trafikförbättringsförslag för ökad säkerhet i Vega
Projektet ”Säkra Skolvägar” som Haninge kommun genomför innefattar numera även
Måsöskolan efter att vi framfört önskemål om det. Bl.a. har det resulterat i att man
har enkelriktat vägen runt Måsöskolan för att minska trafikproblemen.
4.5 Informationsmöte om Villainbrott
Vi har, i samarbete med Villaägarna anordnat ett informationsmöte om villainbrott
den 29 augusti. Mötet var välbesökt och Lena Söderström, förbundsjurist på
Villaägarnas Riksförbund, höll ett föredrag om inbrottsstatistik. Därefter följde
information från Grannstödsverksamheten samt en paneldebatt med Haninge
politiker.
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4.6 Enkät om otrygghet
Vi har besvarat enkäten om otrygghet från trygghetssamordnaren i Haninge Kommun
som meddelat att de nu skall gå igenom svaren och återkomma med förslag på
åtgärder. Bl.a. har vi tagit upp otryggheten för barnen vid Måsöskolan p.g.a
trafikproblemen.
5 FÖRENINGEN PÅ FACEBOOK
Vega Villaförening finns sedan några år på Facebook som
www.facebook.com/vega.villa.forening. Sidan är mycket populär med över 400
följare. Det är ett enkelt och effektivt sätt att kommunicera med varandra om det som
händer i Vega och där ser vi till att alltid uppdatera med nyheter/information och
andra aktuella frågor. Facebook sidan kan nås utan att man behöver vara Facebook
medlem.
6 FÖRENINGENS HEMSIDA
På hemsidan www.vegavillaforening.se finns medlemsinfo, yttranden, samt
kontaktinformation. Där finns även en historik med gamla foton från Vega.
Nya medlemmar kan under fliken ”Ny medlem” anmäla sig genom att fylla i
formuläret.
Där finns även våra yttranden för de remisser vi hanterat.
7 INFORMATION TILL MEDLEMMARNA
Förutom all information som läggs ut på facebook och hemsida har föreningen tagit
fram ett informationsblad som har delats ut till alla boende i villor i Vega där vi
informerar om föreningens arbete.

/Styrelsen
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