
Historik Villaägarna Varberg  

Föreningen bildades någon gång på 1960 talet, troligen senare hälften. Initiativtagare till 

bildandet var John Höög och Erik Persson. Föreningen antog namnet Varbergs 

Villaägareförening och John Höög blev ordförande och Erik Persson kassör, vilka eventuellt 

övriga som ingick i styrelsen är inte känt. 1972 invaldes Sten Kristofferson och blev 

föreningens sekreterare vilken befattning han innehade till 2004. Efter 

kommunsammanslagning - en i början av 1970 talet beslutade styrelsen att byta namn till 

Varbergsortens Villaförening. Ungefär samtidigt ingick föreningen i Sveriges 

Villaägarförbund senare Villaägarnas Riksförbund. 1979 invaldes Björn Wisén i styrelsen. 

Vid årsmötet 1987 efter John Höögs bortgång valdes Björn till ordförande, vid den tiden 

var medlemsantalet ca 350 st. Björn var föreningens ordförande fram till årsmötet 2001. 

Gösta Bengtsson valdes då till ordförande och innehade posten under 3 år. Därefter blev 

Gunnar Carlsson föreningens ordförande, han innehade posten 1 år. Då valberedningen 

hade stora problem att hitta en ny ordförande åtog Björn åter sig rollen under en 

övergångsperiod. Ove Börjesson tog sedan över som ordförande 2007. Vid årsmötet 2009 

valdes Marie Gårdenstrand som under några år varit föreningens sekreterare till 

ordförande. Carl- Bertil Carlsson blev föreningens sekreterare och innehar än i dag den 

rollen. Marie avgick som ordförande vid årsmötet 2011, även Björn Wisén avgick ur 

styrelsen likaså Lennart Andrén som varit föreningens ansvarige när det gäller lokala 

rabatter. Björn Wisén blev vid samma tillfälle hedersledamot i föreningen. Vid årsmötet 

2005 ändrades föreningens namn till Villaägarna Varbergs kommun. Leif Holm blev 2011 

ordförande och 2013 förenklades namnet ytterligare till Villaägarna Varberg. 

 

Kort om Villaägarna Varberg  

Villaägarna Varberg är en förening med snart 2000 medlemmar. Tillsammans utgör vi en 

betydande kraft för att kunna verka för dig som villaägare och för en bra utveckling av det 

goda samhället. Som medlem i Varberg är du en viktig del i helheten Villaägarna, ett starkt 

varumärke som kan göra skillnad så att orättvisor och felaktigheter åtgärdas. Byggfusk, 

fastighetsskatt, elkostnader, bolåneräntor och gatukostnader är något som Villaägarna har 

gjort till sina frågor och lyft upp i samhällsdebattens absoluta fokus. Att du sedan kan 

spara stora belopp genom medlemsförmånerna på riks- och regionnivå men inte minst hos 

viktiga leverantörer i vårt närområde får du på köpet. Vi försöker använda och dra nytta av 

den nya hemsidan med dess olika möjligheter för bland annat direkt e-post till villaägarna i 

Varberg. I verksamhetsplanen finns även utökade aktiviteter och event runt om i 

kommunen. 

Håll ögonen öppna! Nästa event kanske blir i Ditt villaområde. 

Har Du värvat din granne till Villaägarna och Grannsamverkan ännu? 


