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Protokoll från styrelsemöte 2015-04-22 

Närvarande: Elin Ingvarsson(ordförande), Elisabeth Hedfors (sekreterare), Anna 
Petersén, Emanuel Schmit, Kerstin Alm 

1. Föregående protokoll.  
Vi beslöt att kommentera varje punkt i protokollet då den kommer upp på 
dagordningen.  

2. Grannsamverkan 
Kerstin kontaktar Henrik som i sin tur kontaktar räddningstjänsten för ett 
möjligt datum till övning i brandsäkerhet. Istället för att samlas en dag 
under helgen fann vi att en vardagskväll skulle fungera bra Frågan är om det 
skulle vara möjligt att samordna detta med Karolinas idé om en 
plantbytarkväll. Kerstin meddelar övriga i styrelsen via mejl. 

3. Lekplatsen 
Anna lämnade in styrelsens brev till kommunen angående 
lekplatsprogrammet, till rådhuset under påskveckan. Det har därefter gått 
tre veckor och ännu har inget svarsbrev kommit med diarienummer och 
kontaktperson. Anna följer upp detta. 
Elisabeth har två möjliga personer som arbetar politiskt och styrelsen ställer 
sig bakom att hon kontaktar dem samt för kännedom Kerstin Arwidsson på 
Jönköpings Posten. 

4. Kettilsvallen  
Elin skrev brev till kommunen med frågor om ansvar och skötsel av 
Kettilsvallen. Carina Karlsson, kontaktperson på kommunen, svarade 
omedelbart, se bilagan. Av svaret framgår att större behov av skötsel kan 
vara kommunens ansvar. Därför skriver Elin ytterligare ett brev till henne 
och påtalar behovet av att göra iordning planen med konstgräs. Det är 
uppenbart att några med särskilt ansvar för Kettilsvallen behövs bland oss 
boende. Emmanuel tar uppdraget att tillfråga Ulf Sjöberg samt två familjer 
som bor strax bredvid platsen. 
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5. Trafiksäkerhet 
Kommunens översyn av trafiksäkerheten i området påbörjas enl. uppgift 
från dem, till hösten. Då tar vi en formell kontakt om att vi önskar vara med 
i det arbetet. Vi beslöt att till styrelsens dagordning foga en ny 
återkommande punkt, 5b, ”Trafiksäkerhet”. 

6. Ekonomi 
Börje har lista på vilka som har betalat medlemsavgiften. 

7. Nästa aktivitet 
Grannsamverkans-gruppen bjuder in till kurs i brandskydd- (se tidigare i 
protokollet). Därefter kommer vårt nationaldagsfirande 6 juni. Inför detta 
är både Emmanuel Schmit, Peter Hedfors och Nils Ingvarsson inspirerade 
till att bilda en orkester, vilket styrelsen redan nu applåderar! Mer planering 
av firandet sker nästa möte. 

8. Information(utdelning, hemsidan, tavlor mm.) 
Förra vårens utskick innehöll både information om föreningen, regler för 
häckar och träd utmed vägar samt inbjudan till nationaldagen. Den var så 
bra till innehåll att vi beslöt att göra en likadan men endast något reviderad 
av Nils. Tryck via AV media (Anna kontaktperson). Utdelning i början av v. 
25. För att ge fortlöpande info via anslagstavlorna, försöker Elisabeth skriva 
och sätta upp en kort info efter varje styrelsemöte. 

9. Nästa möte 
Nästa möte hålls måndag den 18/5 kl. 18.30 hos Elisabeth. 

10. Övriga frågor 
Det finns en pärm med gamla handlingar för Villaföreningen. Denna lämnar 
Elisabeth över till Börje och ber att han gör en gallring innan vi lämnar den 
för arkivering till folkrörelsearkivet. 
För inköp av växter o jord till blomlådorna får ansvariga 400:-. Var och en 
kontaktar själv kassör Börje för utbetalning. 
Kättilstorpsdag som ovan 

Vid pennan Elisabeth Hedfors 

 


