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Protokoll från styrelsemöte 2013-03-27 

Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Andreas Bengtsson, Ulrika Nilsson, 
Kerstin Ahlm, Elisabeth Hedfors, Erik Åkesson (sekreterare). 

1. Årsmötesprotokoll 
Peter sätter upp årsmötesprotokollet på anslagstavlorna. 

2. Gemenskapsaktivieteter 
Planering inför 6 juni-fest sker på nästa styrelsemöte. 
Ullared: Kristina kan tänka sig att ansvara för kontakten med chauffören. 

3. Grannsamverkan 
Grannsamverkansgruppen kommer att organisera en trygghetsvandring. 
Om det finns intresse går det förmodligen att ordna en kurs i hjärt-
/lungräddning och en brandsäkerhetskurs. Brandsäkerhetskurs skulle 
också kunna vara en punkt på nästa årsmöte. 

4. Lekplatsen 
Gruppen har enats om ett förslag som bl.a. går ut på att fixa en grillplats 
på gräsplatten, fler gungor och sittplatser samt en balansbana och en 
rejäl lekställning för större barn. En del av den nuvarande grusplanen tas 
i anspråk och stängslet tas bort. Längst bort mot garaget planeras en 
boulebana. 
Elisabeth eller Emma skriver en text om förslaget till hemsidan. 
Ansökan om bidrag ska vara klar till hösten. 
Elisabeth och Peter kan fixa en anslagstavla till lekplatsen där vi sätter 
upp information om planerna. 

5. Fibernät 
Jönköpings Energi erbjuder 1000 kr rabatt om minst 25 hushåll ansluter 
sig. Bara 15 har svarat Nils att de vill ansluta, varav en är intresserad av 
att engagera sig i en arbetsgrupp. Nils frågar Jönköpings Energi om de 15 
som svarat kan få rabatt ändå, de får då faktureras direkt. Förutom detta 
driver vi inte detta vidare: intresset är för lågt och rabatten för liten.  
Nils har fått presentkort som tack för sin arbetsinsats: 

6. Hemsidan 
Börje Hillfeldts fru har skickat historik till Nils som han lägger ut på 
hemsidan. 

7. Trafik 
Norrahammarsleden: vi har inte hört något från villaföreningen på 
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Gamla Råslätt om deras önskemål om hastighetsbegränsning på 70 
km/h. 
Norrahammarsvägen: NTF har gjort mätningar förr. Ulrika undersöker 
om det går att få till en bättre passage över vägen vid Lundgatan 
(närmast infarten till golfbanan). 

8. Papperskorgar 
Andreas kontaktar kommunen angående behovet av papperskorg vid 
cykelvägen mittemot Netto och tömning av papperskorgen vid 
lekplatsen. 

9. Övrigt 
Kristina köper en blomma till Kristina som tack för hennes insats som 
kassör 
Vi diskuterade möjligheten att ha inbetalningskortet tryckt på 
årsmötesinbjudan i stället för att häfta på dem. 

10. Nästa möte 
Nästa möte blir den 22 april 19.00 hos Elin 


