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Verksamhetsplan 2021 
 
Vision 
Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar och påverka den lokala 
boendemiljön. 
 
Verksamhetsidé 
Villaägarna Södra Halland är ansluten till Villaägarnas Riksförbund och 
strävar efter att uppnå bättre villkor för villaägandet genom att samla alla 
villaägare i Halmstads, Hylte och Laholms kommuner i en stark och 
partipolitiskt obunden organisation som driver medlemmarnas intressen som 
villaägare. Genom påverkan, rådgivning och förmåner skapar vi bättre 
villkor för villaägandet. Föreningen arbetar även med att påverka lokala 
myndigheter, kommunorgan och andra intressenter och med att åstadkomma 
lokal medlemsnytta genom medlemsaktiviteter och lokala 
medlemsförmåner.  
 
Övergripande mål 
Föreningens övergripande mål för 2021 är att i Halmstad, Hylte och 
Laholms kommuner genom lokalt engagemang och lokala aktiviteter öka 
medlemsnyttan genom att: 

• Stärka småhusägarnas och omvärldens kännedom om Villaägarna 
• Öka medlemsantalet 
• Eftersträva måluppfyllelse av förbundets bostadspolitiska program 
• Utöka kontaktnätet med övriga intressenter i vårt 

upptagningsområde 

Föreningens kvantitativa mål 
I vårt verksamhetsområde fanns det 2021-12-31 ungefär 35 000 
småhusägare. Av dem var 2 701 medlemmar i vår förening.  
Målsättningen är att vi under året öka medlemsantalet.  
 
Intressepolitik och opinionsbildning 
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 
intressepolitik genom insändare och debattartiklar när det är relevant för 
föreningens område. Föreningen arbetar också med lokala aktiviteter som är 
väsentliga för medlemmarna. Dessutom bevakar och besvarar föreningen 
medieinslag och kommunala förslag som berör villaägandet i 
verksamhetsområdet. 
 
Följande intressepolitiska frågor avser föreningen att driva under 
verksamhetsåret. Föreningen skall medverka till att källsortering av avfall ej 
skall drabba villaägarna med oskäligt höjda avgifter.  
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Likaså avgifter vid ombyggnad av dagvattenledningar i kommunerna samt 
fortsatt dialog med Halmstad kommun om tomträttsavgälder. 
 
Rådgivning 
Föreningen ska upprätthålla en god service- och kompetensnivå för allmän 
rådgivning till medlemmarna i områden som inte kräver specifika 
expertkunskaper. När sådana krävs hänvisas till förbundets centrala 
rådgivning. Utgångspunkten är att medlemmarna ska känna trygghet, 
säkerhet och nytta genom sitt medlemskap. 
 
Medlemsförmåner 
Föreningen ska vara aktiv i kontakterna med samarbetsföretag som är 
verksamma inom Halmstad, Hylte och Laholms kommuner oavsett om 
förmånen erbjuds från förbundet centralt eller regionalt eller om det är ett 
samarbete med lokalföreningen.  
Målet är att under 2021. 

• Utveckla samarbetet med befintliga lokala aktörer. 

Medlemsvärvning 
Aktiv medlemsvärvning sker till största del via de kanaler som är upprättade 
av förbundet. Föreningen stärker förbundets centrala värvningskampanjer 
genom egna aktiviteter. Det sker genom. 

• Deltagande på trädgårdsmässan i Wapnö maj 
• Deltagande på Bomässan i Arenahallen, Halmstad november 
• Deltagande i Villaägarnas dag. 

 
Medlemsservice och medlemsvård 
Föreningen ska öka den upplevda medlemsnyttan under 2021 genom 
följande aktiviteter.  

• Deltagande i Villaägarnas Dag 
• I samband med årsmötet anordna information av Anticimex 

Halmstad, därtill bjuda på en enkel buffé 
• Deltagande vid trädgårdsmässan i Wapnö 15–17 maj med gratis 

entréavgift för föreningens medlemmar 
• Solelsevent 16 april medverkande Kopernicus, Solagenten och 

Vindsolkraft samt Energirådgivare och Länsstyrelsen 
• Höstmöte aktuellt ämne i våra kommuner 
• Deltagande vid Bomässan i Halmstad 5–7 november med gratis 

entréavgift för föreningens medlemmar 
• Gratis utlåning av släpkärror till föreningens medlemmar i 

Halmstad och Laholm. 
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Extern kommunikation 
Kunskap om Villaägarna och nyttan med ett medlemskap för såväl 
medlemmar som övriga villaägare i vårt verksamhetsområde ska under 2021 
ske genom följande kanaler.  

• Föreningens hemsida 
• Annonsering i lokala medier 
• Mässor 
• Medlemstidningen Villaägaren 

 
Intern kommunikation 
Föreningen ska upprätthålla en god tillgänglighet med bra serviceanda i 
kontakten med sina medlemmar. 

• Medlemmarna ska genom föreningens hemsida kunna få aktuell 
information om kommande aktiviteter samt om föreningens stadgar, 
styrelse, årsmöte, remissvar mm. 

• Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev per post via förbundet. 
• Information m.m. genom s k inbladning i medlemstidningen 

Villaägaren 

Föreningen planerar att samverka med andra föreningar i regionen och med 
bland annat genom att deltaga i centralt anordnade aktiviteter anordnade 
aktiviteter, utbildningar och föreningsträffar. 
 
Ekonomi och administration 
Föreningen svarar genom sin styrelse för att få en stabil ekonomi, väl 
ekonomiskt avvägd medlemsnytta och en väl fungerande administration 
såväl gentemot medlemmarna som internt inom Villaägarnas Riksförbund. 
 
För löpande information och anmälan till våra aktiviteter hänvisar vi till vår 
hemsida www.villaägarna.se samt lokaltidningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.villa%C3%A4garna.se/
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Budget 2021 
 
Värvningsbidrag 
Under år 2021 erhåller föreningen 400 kronor för varje egen värvad medlem 
och förnyar medlemmen året därefter 200 kronor. Bidraget utgår inte vid 
värvning som sker genom central samarbetspartner utan bara vid värvningar 
som görs direkt genom föreningen. 
 
Aktiviteter  Intäkt Kostnad 
Medlemsavgifter   
Marknadsföring   
Förbrukning/trycksaker   
Administrativa kostnader   
Arvoden   
Resor   
Övriga kostnader styrelsen   
Lokalhyra   
Arbetsgivare avgifter   
  - 
Summa   

 
Föregående årsresultat  
 
Tillgängliga medel  
 
 
 
Halmstad 2021-01-20 
 
 
 
 
 
Lennart Nyberg   Bo Björkander    Torsten Nilsson 
 
 
 
 
 


