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1 STYRELSENS KONSTITUTION OCH ARBETSFÖRDELNING
Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet 2016-04-22 och har under
verksamhetsåret bestått av:
Ordförande Ingemar Jonsson
Vice Ordf. Franca Kellermann
Kassör
Pentti Leppänen
Sekreterare Emelie Stålhammar
Ledamot
Gert Svensson
Ledamot
Johan Dressler
Ledamot
Tobias Hammarberg
Ledamot
Robert Schöllin
Styrelsens har i huvudsak arbetat med följande under året:
∑
∑
∑
∑

Trafikfrågor: bussförbindelser till och från Vega, trafikproblem/säkerhet inom
Vega och specifikt runt förskolan Alprosen och Måsöskolan
Plan och byggfrågor
Arrangerat Vega Familjedag samt Valborgsmässofirande
Medlemsinformation via vår facebook, hemsida samt två stycken
informationsblad

Styrelsen har under året hållit 9 st. protokollförda möten samt ordinarie årsmöte.
2 MEDLEMMAR
Antalet betalande medlemmar under året var 266 st.

3 EKONOMI
Ekonomiredovisning delas ut på Årsmötet.
Styrelsens budgetförslag för år 2017 delas ut på Årsmötet.
4 VERKSAMHET UNDER ÅRET
4.1 Vega Familjedag
Den 18 september arrangerade Vega Villaförening för andra året en familjedag med
loppis, korvgrillning, fik, ballongvikare, gissningstävling samt Vegaloppet. Vi hade tur
och fick riktigt fint väder och många som ville vara med. Uppskattningsvis var det
mellan 250-300 besökare. Över 100 personer deltog i stora och lilla Vegaloppet. Det
var jätteroligt att se så många deltagare och alla härliga barn som ger allt de har när
de ska springa. Många uppskattade att vi kunde vara på förskolan Alprosen och
deras mysiga gård, Rosengården.
Förutom medaljerna till de som sprang delades tre priser ut i form av biocheckar till
de som vann ”gissagodis-tävlingen”. Vinnarna finns publicerade på Vega
Villaförenings sida på Facebook.

4.2 Bättre busskommunikation till och från Vega
Vi har kämpat för förbättrad bussförbindelse i flera år men trots samsyn och besked
om att satsningar behöver göras för oss i Vega så kvarstår det faktum att turtätheten
inte förbättras. För buss 810 förblir den oförändrad och vad det gäller buss 830
försämrades linjens turtäthet i början av hösten vilket är helt oacceptabelt. Eftersom
vi ännu inte fått igenom våra önskemål via Nobina eller trafikförvaltningen har vi åter
igen skickat brev till samtliga instanser som är ansvariga för kommunikationerna i
hopp om en förbättring. Vi arbetar kontinuerligt på flera plan med att få till en
förbättring av kommunikationerna.

4.3 Trafikförbättringsförslag för ökad säkerhet i Vega
Villaföreningen har haft möte på plats vid Måsöskolan och förskolan Alprosen med
trafikchefen på Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med en av hennes kollegor
samt rektorn för Måsöskolan.
Vi delade upp oss i två grupper för att se hur det ser ut runt skolan och förskolan,
samt några gator till som vi vet är ett problem och där många barn går/korsar för att
komma till skolan under den mest hektiska tiden. Efteråt summerades intrycken från
morgonen.
Trafikchefen har återkommit via mail och tackar för ett bra möte samt skrev att de ska
ta detta vidare och titta på möjliga åtgärder samt ha en fortsatt dialog och samarbete
kring skolan.

4.4 Nya anslagstavlor
Haninge kommun har enligt tidigare löfte satt upp två anslagstavlor, som nu används
flitigt.

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

4.6 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.

5 FÖRENINGEN PÅ FACEBOOK
Vega Villaförening finns sedan tidigare på Facebook och är mycket populär med över
400 ”likes”. Det är dessutom 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.

6 FÖRENINGENS HEMSIDA
På hemsidan www.vegavillaforening.se finns medlemsinfo, yttranden, samt
kontaktinformation. Vi har även kompletterat hemsidan med ”Vega bilder” dvs
historik/gamla foton från Vega.
Nya medlemmar är välkomna och kan under fliken ”Bli medlem” lätt anmäla sig
genom att fylla i formuläret samt kontakta styrelsen om man har några frågor.
7 INFORMATION TILL MEDLEMMARNA
Förutom all information som läggs ut på facebook och hemsida har föreningen tagit
fram två informationsblad som har delats ut till alla som bor i Vega och Hermanstorp
där vi informerar om föreningens arbete.

/Styrelsen

