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Protokoll årsmöte 2015-03-10 

 

1. Årsmötet inleds med ett mycket uppskattat inslag: Sverre Broström, boende 

på Schillgatan sedan 1953, berättar minnen och visar fotografier från sina år 

i Kättilstorp. Han berättar om den första tidens nybyggaranda och 

gemenskapen med grannarna genom åren. Vi får höra historier om bl.a. 

stormen det första året då många tallar på området föll. 

Egnahemsföreningen på den tiden fick, efter att man anlitat advokat, till 

slut hjälp av kommunen med stormskadorna. Kommunen hämtade träden 

men stubbar och ris fick de boende ta hand om. Vid nuvarande lekplatsen 

låg ”Hålan”, som vattenfylldes vid regn och där barnen badade på somrarna 

och åkte skridskor på vintrarna. Han berättar också om sin tid i det lokala 

skiffle-bandet Skiffle-fifflarna och om ett möte med Ingrid Bergman och 

Roberto Rosselini på en bensinmack vid Jordbron. Sverre avslutar med att 

sjunga tre egenkomponerade visor till eget ackompanjemang. 

2. Elin Ingvarsson förklarar årsmötet öppnat. 

3. Peter Hedfors väljs till mötesordförande. 

4. Erik Åkesson väljs till mötessekreterare. Börje Hillfelt väljs att, jämte 

mötessekreterare och mötesordförande, justera protokollet. 

5. Föreslagen dagordning fastställs. 

6. Kallelse skall enligt stadgarna vara berörda hushåll till handa senast två 

veckor innan årsmöte. Kallelsen till årsmötet godkänns. 

7. Röstlängen fastställs med en röst per vid årsmötet närvarande hushåll. 

Dessa är 21 stycken och antecknas på separat lista. 

8. Viktiga delar av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det 

gångna året presenteras. 

9. Revisionsberättelsen läses upp. 

10. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

11. Emanuel Schmidt väljs till styrelseledamot för två år. Sedan förra årets möte 

ingår följande i styrelsen (valda för två år): 

Elin Ingvarsson (ordförande), Elisabeth Hedfors (vice ordförande, ersättare: 

Peter Hedfors), Kerstin Ahlm (ersättare: Martin Ahlm), Anna Petersén 

(ersättare: Mark Svensson) och Carolina Arnesson.  
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Börje Hillfelt valdes förra året till kassör för två år men ingår inte i 

styrelsen. 

Erik Åkesson avgår som ledamot i styrelsen och avtackas med blomma. 

12. Ulf Sjöberg väljs om till revisor på 1 år. 

13. Den nya styrelsen ges mandat att agera valberedning inför årsmötet 2016. 

14. Angående arbetsplan för 2015 diskuterades följande på årsmötet: 

Utveckling av lekplatsen: 

101 barn (under 12 år) bor i Kättilstorp. Villaföreningens lekplatsgrupp har 

under flera år arbetat för att få fler lekredskap, särskilt för större barn, till 

lekplatsen. Nu har kommunen tagit fram en plan för alla lekplatser och 

nästa steg för oss är att ställa en formell fråga om hur vi ligger till i 

planeringen. Lekplatsgruppen vill gärna ha hjälp av fler engagerade för att 

fortsätta arbetet. 

Utveckling av Kettilsvallen: 

Det finns behov av upprustning vid Kettilsvallen. Även här behövs aktiva 

som vill engagera sig, gärna föräldrar till barn som utnyttjar anläggningen. 

Grannsamverkan: 

Gruppen för grannsamverkan kommer under året bl.a. arbeta med 

uppföljning av den trygghetsvandring som utfördes i området 2013. Man 

planerar också att bjuda in Räddningstjänsten för en utbildning i hjärt-

/lungräddning, brandsäkerhet etc. 

Gemenskapsaktiviteter: 

Både 6 juni-festen och Ullaredsresan var uppskattade aktiviteter förra året 

och förslaget är att arrangera dessa igen 2015. Förslag på ytterligare 

aktiviteter är välkomna. 

Kommunens hastighetsöversyn: 

Under hösten kommer kommunen att göra en hastighetsöversyn i de 

centrala delarna av Jönköping, hit hör även vårt område. Man vill ha 

kontakt med de boende för att få in synpunkter. Frågan ställs om deltagarna 

på årsmötet vill att samråd sker via styrelsen eller i större allmänt möte. De 

flesta föredrar att styrelsen tar hand om detta, men det är viktigt att man 

aktivt fångar upp förslag och åsikter. 
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Växtbytardag: 

Ett förslag är att anordna en växtbytardag för trädgårdsintresserade på 

området. 

15. Förslaget till budget för 2015 godkänns. 

16. Årsmötet beslutar att medlemsavgiften på 100 kr per hushåll behålls även 

för 2016. 

17. Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet.  

18. Övriga frågor: parkeringssituationen är ibland besvärlig på Lundgatan och 

Kettilstorpsgatan. När det står bilar på båda sidorna av gatan kan det vara 

svårt att komma fram. Risken är att det försvårar för utryckningsfordon. 

Styrelsen kontaktar kommunen angående detta. 

19. Mötesordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

_______________________ 

Erik Åkesson (mötessekreterare) 

 

 

_______________________ 

Peter Hedfors (mötesordförande) 

 

 

_______________________ 

Börje Hillfelt (justerare) 


