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Välkommen till Sjöberg! 
 
Du har kanske hört att det finns en villa-
förening här, 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 kom-
munala frågor. Föreningen är kommunal 
remissinstans.  
 
Föreningen har rötter från 1940 då den 
hette Sjöbergs tomtägareförening. Mer 
om föreningens historia finns på vår 
webbplats: www.sjobergare.nu/om-fore-
ningen/bakgrund .  
 
Vi hoppas att du kommer att trivas i om-
rådet och du är hjärtligt välkommen att ta 
del av de tre gemensamma anläggning-
arna som villaföreningen för länge sedan 
har anlagt i Sjöberg och som kommunen 
numera sköter om: 
 

- vid badet vid Fasanviken har vi ordnat 
med en sandstrand för att slippa kliva i en 

 tråkig dybotten, 
 - vid Orrvägen har vi gjort en bollplan 
    (ursprungligen som en tennisbana) och 
 
 - på ängen vid Morkullevägen hade vi 
    en lekplats som kommunen sedan 
    renoverat och gjort jättefin.  
 
Styrelsen har en ständig dialog med kom-
munen för att utveckla Sjöberg vidare. 
 
Till hösten brukar föreningen ordna med 
en ”cykelfest” där alla i Sjöberg får delta. 
 
Självklart hoppas vi att du också vill bli 
medlem. Vår förening är ansluten till Vil-
laägarnas Riksförbund och du får alla ra-
batter och förmåner som ett medlemskap 
i Villaägarna ger. 
 
Hör gärna av dig om du har frågor eller 
idéer. (Kontaktuppgifter på nästa sida). 

Styrelsen i Sjöbergs Villaförening 
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Kontakter till styrelsen 
 
 
 

 
 
Vi har en egen grupp på Facebook också. Sjöbergs Villaförening är en sluten grupp för sjö-
bergare. Du ansöker om att få gå med i gruppen inifrån Facebook. Du får svara på en fråga – 
vilken adress du bor på – för att webbmaster ska se att du bor i Sjöberg och bli insläppt. 
 
 

Förmåner genom medlemskap i Villaägarna 

 Kostnadsfri rådgivning – Sveriges mest kompletta expertrådgivning för dig som bor i 
hus. (För närvarande inom åtta expertområden) 

 Bättre boendevillkor – en stark organisation som driver villaägares frågor i politiken. 
 Medlemsrabatter – upp till 30 % på det mesta som rör huset. 
 Medlemsmagasinet Villaägaren – fem nummer per år. (Med rabatterbjudanden på c:a 

15 sidor.)   
 Välkomstcheckar – 100 kr hos Beijer Byggmaterial, 100 kr hos Flügger färg & 100 kr 

hos Granngården. (Med reservation för ändringar.) 

 
När du vill bli medlem i Villaföreningen vill vi att du följer anvisningen på föreningens webb-
plats: 
https://sjoberg.wordpress.com/bli-medlem/  
 
Föreningen får en värvningspremie om du följer anvisningen! Den går vi miste om ifall du an-
mäler dig via Villaägarnas egen webbplats. 
 
Är du redan medlem i Villaägarna så blir du som regel även ansluten till Sjöbergs Villaförening 
utan extra ansökan när din nya adress med postnummer 192 55 blir känd hos Villaägarna. 

Lasse Aman 
 

Koltrastv. 13 B 070-638 63 86 
 

lasse@aman.nu  

Andreas Enström 
 

Vaktelvägen 10 076-347 74 68 andreas_enstrom@hotmail.com   

Camilla Grunditz 
 

Gransångarev. 21 A 073-150 05 99 camilla.grunditz@bredband2.com  

Monica Odmark-
Svensson 

Borgvägen 42 070-781 92 55 monica.odmark-svensson@hot-
mail.com  

Josefin Pauli 
 

Domherrevägen 55 070-306 21 88 jossan_pauli@yahoo.se  

Kitty Wahlqvist 
 

Truthanevägen 1A 070-842 04 46   kitty.marcus@gmail.com  

Manora Waurén 
 

Lomvägen 15 070-919 10 60 manora@hotmail.com  


