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Protokoll från styrelsemöte 2015-01-07 

Närvarande: Anna Petersén, Elin Ingvarsson (ordförande), Kerstin Ahlm, Peter 
Hedfors. 

1. Beslut om dagordning. Peter valdes till sekreterare. 
 

2. Föregående protokoll: protokoll skrevs inte förra mötet pga att det var 
skrivarkväll då tre brev skrevs till kommunen. 
 

3. Tre skrivelser skrevs vid förra samlingen, se bilagor till protokollet.  
 
a. Om Kettilstorps gård:  
vi fick svar med diarienummer 2014:244-740 att kontaktpersonen är Eva 
Jansson, samordnare för Bostadssociala gruppen, tel 036-10 58 66. Bra svar. 
Ingen mer åtgärd nu. 
 
b. Om hastigheten:  
ej besvarad ännu. Anna påminner eftersom vi behöver svar på frågan om de 
kan medverka på årsmötet. 
 
c. Om servitutet:  

brevet har besvarats per mail av Mathias Johansson, Verksamhetschef 
Gata (Tekniska kontoret). Dnr 2014:1326. Se bilaga till protokollet. 
 
Enligt svaret är det Stadsbyggnadskontoret som ansvarar för eventuell ny 
belysning, men vi hänvisas att skriva nytt brev till dem.  
Vad gäller skötseln av gångvägen konstateras bara att skötseln inte är 
kommunens ansvar.  
 
Åtgärder vi enas om: Brev till Stadsbyggnadskontoret med tydlig önskan 
om belysning och kopia av protokollet från trygghetsvandringen samt 
servitutet. Elin skriver det brevet.  
Brev till kommunens jurist, med samma bilagor, där vi dels frågar hur 
kommunen brukar följa upp denna typ av servitut, dels trycker på att den 
som är ansvarig för skötseln kan bli skadeståndsansvarig vid en olycka 
och hur man ser på om en olycka skulle ske på gångvägen. Kerstin och 
Peter skriver det brevet. 
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d. Anledning finns fortfarande att skriva brev om ett fjärde tema: lekplatsen. 
Det viktigaste är att fråga hur Programmet för Jönköpings kommuns 
lekplatser, som fullmäktige beslutade om innan jul, påverkar vår lekplats, och 
be om diarienummer och kontaktperson. Vår kontaktperson i brevet blir 
Anna. Anna kontaktar Elisabeth om att göra ett förslag till brev tillsammans. 
 

4. Kettilsvallen? Inget nytt. Kerstin kollar med de tidigare aktiva som bor i 
närheten om det är några föräldrar som är engagerade i vallen nu. 
 

5. Ekonomi? Elin talar med Börje om att redovisning behöver lämnas till 
revisorn inför årsmötet. Hon hör om han har inbetalningskort. Vi 
återkommer nästa möte om hur ekonomin ser ut. 
 

6. Årsmötet 
24:e är OK för golfklubben 
25:e alt 23:e bedöms vara bra alternativ om Thomas Sandahl och Johnny 
Johansson inte kan medverka (om hastigheten) den 24:e 

Inbjudan: vi hör om Erik kan göra inbjudan utifrån förra årets inbjudan. 
Inbetalningskort delas ut. 
Kerstin och Anna kan dela ut. Om inbjudan blir klar sker utdelning innan 
nästa möte. 

7. Information? Inget nytt. 

8. Nästa möte bestäms till onsdag 28 januari 2015 kl 18.30, hos Anna. 
Huvudfråga då blir årsmötet. 

9. Övriga frågor 
Kristina har lämnat ett antal pärmar från Villaföreningens historia. Enligt 
bokföringslagen ska verifikationer sparas 7 år. Vår förening är egentligen 
bara bokföringsskyldig om vi får tillgångar över 1,5 milj kr. Elin tittar igenom 
materialet och återkommer om det efter årsmötet. Vi kan rensa tillsammans 
och sända intressant material till Folkrörelsearkivet. 

 

Mötessekreterare 

Peter Hedfors 


