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Villaägarna Södra Halland 
 

Villaägarna Södra Halland är en politiskt och religiöst obunden förening an-
sluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 3 170 medlemmar 
varav 428 nya 2019-12-31. Förnyelsegrad 79,9%. 
Styrelsen 
Styrelsen har efter årsmötet 2019-03-21 bestått av: ordförande, Roland Ad-
ler, (avgick på egen begäran 2019-09-03) sekreterare Lennart Nyberg, kas-
sör Bo Björkander, ledamot Torsten Nilsson. Revisor har Åke Alm varit. 
Styrelsen utgör valberedning enligt årsmötets beslut. 
Under året har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten. 
 
Verksamhet under 2019 
 
Under året har föreningen arbetat aktivt utifrån verksamhetsplanen för 2019. 
Här följer de angivna målen enligt planen och dess utfall. 
 
Intressepolitik och opinionsbildning 
Föreningen hade enligt verksamhetsplanen för 2019 som mål att arbeta lo-
kalt med opinionsbildning genom att: 
Föreningen ska medverka i förbundets arbete med att etablera Villaägarna 
som en viktig aktör och opinionsbildare i frågor som rör småhusägande. 
Detta sker genom aktiviteter som föreningen anordnar - antingen själva eller 
genom samordning med förbundet. Föreningen medverkar i förbundets in-
tressepolitik genom att skriva insändare och debatt artiklar. Vidare ska före-
ningen arbeta med lokala aktiviteter som är väsentliga för medlemmarna. 
Föreningen bevakar och besvarar medieinslag samt kommunala förslag som 
berör villaägandet i verksamhetsområdet. 
Följande intressepolitiska frågor avser föreningen att aktivera under verk-
samhetsåret: 
Inom vårt verksamhetsområde kommer vi att arbeta för gemensam infra-
struktur, skall fortsatt vara skattefinansierad verksamhet. Vi skall aktivt ar-
beta med opinionsbildning för att motverka förslag om avgiftsfinansiering, 
då vi anser dess verksamhet som Kommunal kärnverksamhet. 
 
Utfall: 
Styrelsen har vid mässor i Halmstad Kommun. Aktualiserat lokala intressen 
och framfört förbundets intressepolitik. 
Genomfört informationsmöte med LBVA. Anordnat event vad gäller köpa 
eller sälja villa, medverkande Halmstad kommun, fastighetsmäklare samt 
husförsäljare. Medverkat på Vapnömässan samt Bomässan, Halmstad 
Arena. Styrelsen har behandlat ett antal remisser avseende bostadsfrågor, 
detalj- och översiktsplaner och där vi funnit skäl, lämnat synpunkter och 
förslag.  
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Rådgivning 
Föreningen hade enligt verksamhetsplanen för 2019 som mål att: 

• Föreningen ska upprätthålla en god service- och kompetensnivå för 
allmän rådgivning till och i kontakter med medlemmarna. Detta av-
ser områden som inte kräver specifika expertkunskaper. Alla övriga 
rådgivningsärenden ska hänvisas till förbundets centrala rådgivning. 
Utgångspunkten är att medlemmarna ska känna trygghet, säkerhet 
och nytta genom sitt medlemskap. 

Utfall: 
Styrelsen står alltid till förfogande för medlemmarnas frågor och har under 
året förmedlat kontakter mellan småhusägare och förbundets expertrådgiv-
ning. 
 
Medlemsförmåner 
Föreningen hade enligt verksamhetsplanen för 2019 som mål att: 

• Föreningen skall vara aktiv i kontakterna med samarbetsföretag 
verksamma inom Halmstad, Hylte och Laholms kommuner, oavsett 
om förmånen erbjuds centralt, regionalt eller lokalt.  

• Målet är att under 2019: Utveckla samarbetet med befintliga lokala 
aktörer. Utökat antalet samarbetspartner till 15. 

Utfall: 
Styrelsen har, i samband med framför allt mässor, kunnat ge rekommendat-
ioner om hantverksföretag till dem som så önskat. 
Antalet samarbetspartner har kunnat utökas, med IVT center, Halmstad 
 
Medlemsservice och medlemsvård 
Föreningen hade enligt verksamhetsplanen för 2019 som mål att öka den 
upplevda medlemsnyttan. Det skulle enligt verksamhetsplanen ske genom 
följande aktiviteter:  

• Årsmöte med information från Länsförsäkringar, Halmstad. 
•  Efter förhandlingarna och informationen bjuds medlemmarna på en 

enkel måltid.  
• Deltagande vid Bomässan i Halmstad Arena och Wapnömässan  

med gratis inträde för medlemmar. 
• Gratis släpkärra i Halmstad och till subventionerat pris i Laholm. 

Utfall: 
Årsmötet med information genomfördes helt enligt planeringen.  
Vid trädgårdsmässan på Wapnö och vid Bomässan i Halmstad gick våra 
medlemmar in gratis.  
 
Två event LBVA och köpa, sälja villa genomförts. 
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Informationsmöte i Halmstad av LBVA vattenförsörjning i Halmstad och 
Laholm. 
Släpkärror har kunnat tillhandahållas som planerat. 
 
Medlemsvärvning 
Medlemsvärvning sker kontinuerligt genom Villaägarnas Riksförbund. 
Föreningen har under året stärkt förbundets värvningskampanjer genom föl-
jande egna aktiviteter: 

• Deltagande i Wapnömässan i maj 
• Deltagande i Bomässan i Halmstads Arena oktober. 
• Föreningens Hemsida 

Utfall: 
Föreningen har deltagit i mässorna i Wapnö, Bomässan i Halmstads Arena. 
Extern kommunikation 
Föreningen hade enligt verksamhetsplanen för 2019 som mål att öka kun-
skapen om Villaägarna bland medlemmar och övriga villaägare i vårt verk-
samhetsområde. Föreningen har spridit kunskap om Villaägarna genom föl-
jande kanaler 

• Centralt och regionalt framtaget material 
• Utdelat materiel vid olika aktiviteter 
• Kommunikation via Hemsidan samt lokal dagspress 

Utfall: 
I samband med mässor och liknande arrangemang har centralt utarbetat  
material, som t ex tidningen Villaägaren, utdelats i stor omfattning.  
Föreningen har förbättrat Hemsidan och haft en framgångsrik kommunikat-
ion med medlemmar och andra villaägare vid vår medverkan vid mässor och 
andra arrangemang. 
 
Intern kommunikation  
Föreningen hade enligt verksamhetsplanen för 2019 som mål att upprätt-
hålla en god tillgänglighet med bra serviceanda i kontakten med sina med-
lemmar. Under 2019 har föreningen arbetat med intern information enligt 
följande:  

• Medlemmarna ska genom föreningens Hemsida kunna få aktuell in-
formation om kommande aktiviteter samt om föreningens stadgar, 
styrelse, årsmöte mm 

• Medlemmar får information om föreningens aktiviteter, hemsidan 
och annonsering i lokala tidningar.  

Utfall: 
Föreningen har förbättrat Hemsidan som kunnat hållas aktuell. Kommuni-
kation har förts via e-mail samt genom Hemsidan och annonsering i lokala 
tidningar. 
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Ekonomi  
Föreningen har erhållit 55 kronor i medlemsavgift per betalande medlem 
som förnyat sitt medlemskap. Föreningen har fått regionalt verksamhetsbi-
drag med 6 kronor per medlem den 30 juni 2019. 
 
För löpande information och anmälan till våra aktiviteter hänvisar vi till vår 
hemsida www.villaägarna.se 
 
 
 
 
Halmstad 2020-03-03 
 
 
 
 
Lennart Nyberg  Bo Björkander   Torsten Nilsson 
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