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Verksamhetsberättelse 2012 

Styrelsen har haft sammanlagt sju styrelsemöten under verksamhetsåret, varav ett på 
restaurang Vinoteket. Vid samtliga styrelsemöten har styrelsen varit beslutsför.  

Följande personer har under året ingått i styrelsen:  
 Elin Ingvarsson (ordf.) 
 Elisabeth Hedfors (v.ordf.) 
 Erik Åkesson (sekr.) 
 Kristina Lagerqvist 
 Ulrika Nilsson 
 Kerstin Ahlm 
 Andreas Bengtsson 
 Anna Thorsén 

ersättare: Martin Ahlm 
 Tomas P. Thorsén 
 Jan Samefors 

Börje Hillfelt är kassör i villaföreningen. Han rapporterar till styrelsen men är själv 
inte styrelsemedlem. Styrelsen utgör valberedning inför årsmötet. Villaföreningens 
revisor är Ulf Sjöberg.  

Föreningen har under året haft 115 betalande medlemmar av Kettilstorps totalt 175 
hushåll.  

Styrelsen har under året arbetat utifrån föreningens syfte enligt fastslagna stadgar. 
Detta har inneburit följande:  

Gemenskap 

På årsmötet 2012 lades förslaget att styrelsen skulle ordna en vårfest och pengar 
budgeterades för detta. Istället för en fest på våren ordnade styrelsen ett 
nationaldagsfirande under eftermiddagen den 6:e juni. Vi valde att förlägga detta 
firande till lekplatsen, då det pågår arbete i en arbetsgrupp med att få till en 
upprustning av vår lekplats. Det ordnades lekar för stora och små, föreningen bjöd på 
glass och vi som deltog fikade tillsammans. Styrelsens uppfattning är att 
nationaldagsfirandet uppskattades av de grannar som kom dit. Det här är något som 
nästa års styrelse mycket väl kan anordna igen.  



 

 

 

 

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen. 

www.kettilstorp.se 

AVSÄNDARE 

Elin Ingvarsson 

DATUM 

2013-01-19 

SIDA 

2 (3) 

 

I september ordnades en bussresa till Ullared. Detta gjordes även förra året och nu 
liksom då uppskattades detta av de som deltog på resan.  

Trafiksäkerhet 

Under sommarhalvåret har blomlådor stått framme för att sänka hastigheten på 
Kettilstorp. Föreningen har bidragit med 400kr/lådpar till de blomlådeägare som 
planterat i sina lådor och kontaktat föreningen med kontouppgifter.  

Lekplatsen (Närmiljö) 

Arbetet med att rusta upp områdets lekplats fortsätter. En arbetsgrupp har tillsatts 
för detta ändamål. Emma Karlsson är kontaktperson i den gruppen. Emma 
presenterade i samband med nationaldagsfirandet en skiss på hur vår lekplats skulle 
kunna se ut.  

Grannsamverkan 

På förra årsmötet bjöd styrelsen in representanter från polisen för att tala om bl.a. 
grannsamverkan och hur vi i vårt område kan verka brottsförebyggande. Under året 
har vi satt upp nya skyltar vid områdets infarter om grannsamverkan och en 
grannsamverkansgrupp har startats upp. Henrik Severed är kontaktperson i den 
gruppen. Vårt område har en kontaktperson hos polisen, Rolf Abrahamsson, och det 
finns i dagsläget nio kontaktpersoner på området gentemot polisen. Vilka dessa 
kontaktpersoner är, och deras kontaktuppgifter, finns på föreningens hemsida.   

Webbsida 

Under året har Nils Ingvarsson byggt en helt ny hemsida till föreningen. 
www.kettilstorp.se är adressen, och hemsidan är väl värd ett besök. Nils ansvarar för 
att uppdatera sidan. Nils har även sett till att Kettilstorp finns på Facebook. Gå in och 
gilla idag!   

För att ytterligare sprida information om vad villaföreningen sysslar med så har vi 
under året satt upp ytterligare en anslagstavla. Den nya anslagstavlan sitter vid 
Kullegatan.  

Förfrågan om fibernät 

Ett antal boende på vårt område har redan nu anslutit sig till fibernät genom 
Jönköpings Enerig. Vi har frågat Jönköpings Energi om de kan rabattera 
anslutningskostnaden om flera hushåll på Kettilstorp ansluter sig samtidigt. 
Jönköpings Energi behövde veta vilka hushåll det rör sig om för att kunna räkna på 
en eventuell rabatt. Vi har fått in intresseanmälningar och skickat dessa vidare till 
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Jönköpings Energi, men till dags dato har vi ännu inte fått någon återkoppling med 
priser.  

2012-års verksamhetsår är därmed till ända. Avgående styrelse tackar för sig.  

 

Styrelsen genom Elin Ingvarsson 

Kettilstorp 2013-01-19 
 

  

 


