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Protokoll fört vid sammanträde med Kettilstorps Vil laförening 2009-08-19 
Plats: Lundgatan 33, Åsa Smedberg.  
 
Närvarande: 
Åsa Smedberg 
Kristina Lagerqvist 
Patrik Rostedt 
Peter Fransson 
Björn Pettersson 
 
1. Patrik förklarar mötet öppnat. 

 
2. Dagordningen godkänns och fastställs efter tillägg under närområdet. 
 
3. Sekreterare för mötet Björn Pettersson 
 
4. Ordförande redovisning : 
  

• Patrik meddelar att agendan som delas ut på mötet kommer vara stående i fortsättningen 
• Datum för kommande Möten. 19:00:  

7 Okt  Annagretas Kristina R Bokar 
13 Jan Kristina R Kettilstorpsg. 32 
3 Feb   Stefan F Kullegatan 22 
18 Feb Årsmöte      
 

5. Kassören rapporterar :   
• Nya inbetalningskort beställda.  

 
6. Gemenskap 

• Sensommarfesten ändrad till försommarfest, tid för denna är inte bestämd. Info om detta finns med i 
nästkommande utskick. 

• Kristina bokar bad 17 okt och 14 nov.  
 
 
7. Grannsamverkan 

• Inget nytt rapporterat 
 
8. Närområdet:  

• Idrottsplatsen - Basketkorg uppsatt. Peter kollar med kommunen om det går att göra något åt 
vattenansamlingen vid rinken. Nät till rinken ordnat, skall sättas upp. Resterande konstgräs skall läggas ut / 
slängas.   

• Lekplatsen – Jessica kontaktar kommunen. 
• Blomlådor – Tack på anslagstavla, plakat , champagne och utbetalning ordnat.  
• Sopstation – Belysning anses tillräcklig.  
• Anslagstavlan – Björn sätter upp protokoll 
• Busslinjer – I nästa utskick uppmanas boende att gå in på jlt.se och klaga på nedläggningen av busslinje 

19.  
• Gatunamnskyltar – Utbytta  
• 3G mast – Är tillsvidare lagd på is, det finns planer på att placera den vid golfklubbens lada.  
 

9. Trafiksäkerhet:   
 

• Nej till farthinder på Kullegatan. 
• Patrik kollar upp övergångsstället vid Netto.  
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10. Webbsidan:   
• Aktiv - Inget nytt att rapportera 
• Köp och sälj - Inget nytt att rapportera 
• Hantverkare -  Inget nytt att rapportera 
• Lokala tjänster -  Inget nytt att rapportera 
• ”Maskinringen” 
• I nästkommande utskick finns det finns det en uppmaning till medlemmar att de skall skicka in förslag på 

vad sidan skall innehålla, tjänster osv.   
  
 
11. Övrigt:   

• Partytältet är levererat till Kristina, total kostnad 1875:-. Hyreskostnaden för tältet är satt till 200:-. Info om 
detta finns med i nästkommande utskick.  

• Med nästkommande utskick finns en uppmaning till medlemmarna att de skall se över husnumrering för att 
underlätta för räddningstjänsten   

 
 
 
Vid protokollet 
 
Björn Pettersson 
 
 
  


