
Historik  

Villaägarna Södra Halland är en lokal villaägarförening i Halmstads- Laholms och Hylte 

kommuner, som är anslutna till Villaägarnas Riksförbund och ingår i region Väst (Västra 

Götaland och Halland). Vi är en partipolitisk obunden intresseorganisation för dig i eget 

hus. 

Vårt varumärke är Villaägarna och vi är rikstäckande 

Vi har för närvarande ca 320 000 medlemshushåll. Vi arbetar på 7 regioner och har 300 

lokala föreningar som alla är anslutna till Riksförbundet. Vårt förbund bevakar alla frågor 

som rör vårt boende, bedriver kraftfullt opinionsarbete, har fri expertrådgivning samt ett 

stort antal värdefulla medlemsförmåner. 

Vårt uppdrag är att skapa största möjliga nytta för dig som medlem på Nationell, Regional 

och Lokal nivå. Vår vision är att alla skall kunna förverkliga sina småhusdrömmar. 

Genom att samla alla villaägare i Halmstad, Laholm och Hylte kommuner i en stark och 

partipolitisk obunden organisation som driver medlemmarnas intressen tror vi oss kunna 

uppnå bättre villkor för villaägandet efter devisen ju fler desto starkare. Tillsammans inom 

vårt område finns det drygt 30 000 potentiella villahushåll där vi för närvarande 3327 

(1mars 2018) medlemmar eller ca. 10% i marknadsandel. Men vi arbetar på olika sätt på att 

få fler att lojalt stötta oss i vår strävan att skapa så bra villkor som möjligt för 

villaägandet. Trots omfattningen på vår verksamhet håller vi en låg medlemsavgift, vilken 

du lätt tjänar in genom våra attraktiva förmåner, rabatter mm. 

Vårt arbete går ut på lokalt engagemang och lokala aktiviteter 

Genom bra aktiviteter, bra och gratis rådgivning samt fördelaktiga medlemsförmåner, ska 

föreningen vara en naturlig och långsiktig tillhörighet för kommunens villaägare i Södra 

Halland. 

Föreningens mål i övrigt är att anpassa intressepolitisk verksamhet och opinions-bildning 

utifrån lokala behov och aktivera och stödja medlemmar i lokala intressepolitiska frågor, 

som är viktiga för medlemmarna. Exempel på detta är vårt engagemang i tomträttsfrågan i 

Halmstad och att vi uppmärksammat Stadsnätets utbyggnad med möjligheter för villaägare 

att ansluta sig och utnyttja dess tjänster med tillgång till fiberkabel.  

Vi bevakar plan- och byggfrågor, taxor och avgifter samt är remissinstans till kommuner i 

frågor som berör vårt boende. 

Vi i styrelsen har alltså en mängd intressanta frågor att engagera oss i och vi har god 

stöttning från vårt Regionkontor och från vårt Förbund där en rad experter kan ställa 

upp när det behövs. 

Vi arbetar vidare på att förnya våra medlemsförmåner på det lokala planet och informerar 

om dessa. Alla centrala och regionala rabatter och medlemsförmåner finns intagna i vår 

medlemstidning, Villaägaren, som ges ut med fem nummer per år. 

Gör din röst hörd - Bli medlem du också! 

  

Välkomna i gemenskapen 

Styrelsen 

 


