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Protokoll från styrelsemöte 2013-08-26 

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

Agenda 

1. Bron i ravinen: 
Emanuel och Heidi som bor vid cykelvägen från Lundgatan ner till ravinen 
vill gärna fixa till bron över Lillån. Styrelsen är tacksam för initiativet och 
föreningen ställer upp med ersättning för färg, men det är bäst om 
kommunen förstkan byta dåliga bräder. Elin anmäler till kommunen att bron 
är trasig och förslår samtidigt ett skydd vid sidan för att förbättra säkerheten. 

2. Gångvägen till busshållplatsen: 
Peter frågar Klas om han kan fixa ett nytt räcke vid trappan ner till 
busshållplatsen. Det vore även bra att förbättra trappstegen så att det inte 
blir iskana på vintern. Den frågan får vänta till ett senare tillfälle. 

3. Ullaredsresan: 
Bussen avgår 8:00 den 22:a september från Kulas park. Hyran av bussen är 
höjd till 5000 kr i år. Vi tar 100 kr per person. I inbjudan skriver vi att varje 
medlem får ta med sig en utomstående. Sista anmälningsdag är 15/9, 
Kristina går med på att ta emot anmälningar som tidigare år, betalning görs 
till Plusgirokonto. Information delas ut i brevlådorna senast i början av vecka 
36 av Kerstin och Ulrika. 

4. Kettilsvallen: 
Peter och Klas har fyllt på grus i grillen vid Kettilsvallen. Andreas ställer upp 
som kontaktperson för föreningen gentemot dem som bor runt vallen och 
ansvarar för skötsel. 

5. Nordea: 
Nordea har nya rutiner och vi måste bestämma vilka som ska ha inloggning. 
Kassör och ordförande är firmatecknare och bör ha inloggning. Frågan är om 
vi ska ha kvar Nordea eller om det finns bättre alternativ, Börje får i uppdrag 
att kolla detta. Om vi ska byta bank krävs förmodligen organisationsnummer, 
Elin ordnar detta. 
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6. Lekplatsen: 
Elisabeth presenterade lekplatsgruppens förslag till ny lekplats. Kontakterna 
med kommunen har inte fungerat bra och det finns dessutom brister i hur 
lekplatsen sköts av kommunens underleverantör. Elisabeth skriver ett brev 
till ansvarig på kommunen, Rolf Sandström och framför kritik mot skötseln 
och krav på kontaktperson gentemot föreningen. Elisabeth och Elin skriver 
under. 
I väntan på fler sittplatser har provisoriska möbler som skänkts av boende 
ställts vid lekplatsen. 

7. Trädgårdscirkel: 
Elisabeth förde fram en idé om en trädgårdscirkel för intresserade 
Kättilstorpsbor till våren. Styrelsen tyckte det var en utmärkt idé. 

8. Nästa möte: 
22 oktober 19:00, hos Andreas. 

 


