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Välkommen till Sjöberg! 
 
Du som valt att bosätta dig i denna trev-
liga del av Sollentuna känner säkert re-
dan till var köpcentrum och förskolorna 
ligger och vilka bussar man kan ta etc. 
Sån’t man har användning för brukar 
man ju ta reda på i förväg.  
 
Vi vill därför berätta om att det finns en 
villaförening, som du också kan få an-
vändning för, Sjöbergs Villaförening. 
Syftet är att bidra till ökad trivsel och 
samvaro mellan boende i området och 
slå vakt om medlemmarnas intressen i 
kommunala frågor. 
 
Vi hoppas att du kommer att trivas i om-
rådet och du är hjärtligt välkommen att 
redan nu ta del av tre gemensamma an-
läggningar som villaföreningen har an-
lagt i Sjöberg 
 

• vid Fasanviken där vi ordnar med en 
sandstrand vid badet*,  

• vid Orrvägen där vi har en bollplan 
och  

• vid ängen vid Morkullevägen där vi 
sköter om en lekplats*.  

(* numera med kommunens hjälp) 
 
Självklart hoppas vi att du också vill bli 
medlem. Vår förening är ansluten till 
Villaägarnas Riksförbund och du får alla 
rabatter och förmåner som ett medlem-
skap i Villaägarna ger. 
 
Är du redan medlem i Villaägarna så 
blir du som regel även ansluten till Sjö-
bergs Villaförening utan extra ansökan. 
 
Mer information finns på föreningens 
hemsida: www.sjobergare.nu 
 
Hör gärna av dig om du har frågor eller 
idéer. V.G.V. 

 

Styrelsen i Sjöbergs Villaförening 
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Kontakter till styrelsen: 

 
 
 
 
Vi har en egen grupp på Facebook också. Sjöbergs Villaförening på Facebook är en sluten 
grupp för sjöbergare. Du ansöker om att få gå med i gruppen. 
 
 
 

Lasse Aman 
 

Koltrastv. 13 B 96 06 55 lasse@sindeq.se  

Helene Englund 
 

Borgvägen 38 B 729 00 77 helene_l_englund@hotmail.com 

Camilla Grunditz 
 

Gransångarev. 21 A 97 27 51 camilla.grunditz@bredband2.com 

Maria Lidström 
 

Steglitsvägen 35 766 09 19 mialidstrom@gmail.com 

John-Christer Lindhé 
 

Truthanevägen 3 A 768 51 08 jclindhe@telia.com  

Sabah Thorheim Fasanv. 34 A 585 704 78 sabah.thorheim@sandvik.com 
 

Kitty Wahlqvist 
 

Truthanevägen 1A 654 54 46 kitty.marcus@gmail.com  


