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Varför kan jag inte bli medlem bara i Villaföreningen? 
 
Ja, varför går det inte att bli medlem i Sjöbergs Villaförening utan att gå med i Villaägarnas 
Riksförbund kanske du undrar? 
 
Förklaringen är att Villaägarnas Riksförbund tar hand om vårt medlemsregister och samlar in 
våra medlemsavgifter. 
 
Tidigare var det kassörens uppgift att för varje transaktion uppdatera medlemslistan och hålla 
reda på vem som betalat och vem som ska få en påminnelse. Allt skulle redovisas till årsmötet 
och vara granskat av föreningens revisor. Föreningen behöver heller inte längre betala för ett 
plusgirokonto för medlemsavgifterna. 
 
Genom att Sjöbergs Villaförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund har vi även 
tillgång till riksförbundets breda utbud av rådgivning t.ex. om vi behöver juridisk hjälp vid en 
konflikt med en entreprenör som vi anlitat. 
 
Anslutningen till förbundet betyder också att vi kan vara med på förbundets möten och rösta 
om vilken inriktning förbundet ska följa för sin viktiga roll som politisk aktör och lobbist för 
villaägarnas hjärtefrågor. Det kan vara värt att påminna om att villaskattens avskaffande var 
en av de första frågorna som drevs under många år. Det kan befaras att frågan åter kan bli 
aktuell. 
 
Minskning av de höga skatter och avgifter som drabbar den som flyttar, de s.k. flyttskatterna 
och el-prisernas skattepåslag är andra frågor som förbundet lobbar för. 
 
Representanter från Villaägarnas Riksförbund bjuds in och deltar i de utredningar som 
regeringen tillsätter där villafrågorna påverkas. 
 
Kort sagt Villaägarnas Riksförbund är en värdefull resurs för oss villaägare som blir starkare 
ju fler som finns anslutna. 
 
Som enskild medlem får du också tillgång till rådgivning och en stort sortiment av 
förmånsrababatter. Det brukar inte vara svårt att tjäna in en eller flera årsavgifter om man ska 
måla om eller tapetsera ett rum eller renovera köket. 
 
Om du väljer ett medlemskort med MasterCard får du ett avgiftsfritt keditkort och tillgång till 
en internetbank för att betala räkningar också. 


