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Protokoll från styrelsemöte 2015-05-18 

Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Karolina Arnesson (sekreterare), 
Emanuel Schmit. 

Agenda 

1. Beslut om dagordning 

2. Föregående protokoll.  

3. Grannsamverkan 
Tyvärr var det inga anmälningar till Brandskyddsutbildningen. Vi 
funderade på om det är bättre att ha den till hösten då maj är en intensiv 
månad samt att det blir aktuellt i samband med att man börjar tända ljus 
osv. Elisabeth föreslog att vi skulle kolla om det går att skräddarsy 
utbildningen så att barn över 7 år kan vara med, vilket vi övriga tyckte var 
en bra idé. Vi tar upp Brandskyddsutbildningen på nästa möte efter 
sommaren. 

4. Lekplatsen 
3 veckor efter att Anna och Elisabeth lämnat in brevet till Kommunen hade 
fortfarande inget svar kommit. Brevet var trots att det var inlämnat i 
receptionen inte diariefört och kunde ej hittas, troligen låg det på en 
tjänstemans skrivbord. Efter kontakt så mailade Anna brevet på nytt till 
Sandström med svar ingen åtgärd förrän tidigast 2017 om budget håller. 
Elisabeth begärde då ut handlingar och fick därefter svar från Emma 
Gunnarsson gällande kriterier för lekplatser. Efter detta kontaktade 
Elisabeth Karin på Lundgatan som är politiker, hon uppmanade då 
Elisabeth att skriva brev till Elin Rydberg och Astrid Johansson i Tekniska 
nämnden. Astrid svarade omgående och beskrev hur vi skulle gå tillväga, se 
noteringar som Elisabeth gjort. Jenny My Elisasson som tidigare var 
ansvarig för lekplatserna har slutat och troligen är Emma Gunnarsson ny 
ansvarig. 

5. Kettilsvallen  
Samuel har pratat med Ulf Sjöberg och han kan vara kontaktperson. 
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Emanuel kollar med Ulf om Ulf kan ta kontakt med ett par grannar vid 
vallen om skötsel och tillsyn. 

6. Trafiksäkerhet 
Inget att notera, ta upp vid nästa möte. 

7. Ekonomi 
Inget att notera. 

8. Nästa aktivitet 
Nationaldagsfirande 6 juni kl 15-17. 

a. Det nybildade lokala husbandet med Emanuel, Nils, Peter och Sverre 
kommer spela kända låtar och allsång. 

b. Kan Elin hälsa välkommen? 

c. Fika och lekar, kan Annis och Tomas hålla i detta som föregående år? 

d. Glass inköps av Karolina 

e. Vid dåligt väder sätter vi upp partytältet i Kulas park. Husbandet 
ansvarar för resningen. 

9. Information (utdelning, hemsidan, tavlor mm.) 
Karolina lägger till information gällande 6 juni om partytältet, husbandet, 
samt om lekplatsen och den kommande hastighetsöversynen. 

10. Nästa möte 
Tisdagen den 25 augusti kl 18.30 hos Emanuel på Lundgatan 11. 

11. Övriga frågor 

a. Pärmarna med gammal information lämnas över till Börje som går 
igenom och rensar ur, lämnas sedan till Stadsarkivet. 

b. Blomlådor är på väg ut på gatorna. 

c. Emanuel vill gärna se bron mellan Kättilstorp och Gamla Råslätt 
målad då den ser rätt trist ut för tillfället med bla klotter. Han har varit 
i kontakt med kommunen och frågat om man kan måla själv om de 
står för färg, men detta får man inte, samt att svaret om målning 
skulle ske blev ”ingen åtgärd”. Ingen kontaktperson har heller givits 
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vilket man ska få. Ärendenummer 20150324735.  Frågan tas upp igen 
vid nästa möte. 

d. Elisabeth tycker att vi bör ta kontakt med kommunjuristen vid tillfälle 
eftersom många kontakter med kommunen inte fungerar, svar har ej 
givits, brev har ej diarieförts och slarvats bort, detta är då särskilt 
Tekniska kontoret. Frågan tas upp igen vid nästa möte. 

e. Plantbytardag föreslås planeras till slutet av april 2016. 

f. Ang belysningen på gångvägen så har Peter varit i kontakt med ägaren 
och Elin har kontaktat kommunen och fått en kontaktperson. Frågan 
tas upp igen vid nästa möte. 

 


