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Protokoll från styrelsemöte 2015-10-05  
 
Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Anna Petersén, Elisabeth Hedfors, 
Karolina Arnesson och Kerstin Ahlm (sekreterare).  
 

1. Dagordning är stående 
 

2. Föregående protokoll  

Kettilsvallen 
Eventuella åtgärder vid konstgräsplanen görs till våren. Anna begär in offert. 

Rinken är nu nymålad och bänk är ditställd. 

Kulas Park 
Bänkar är nu lagade i Kulas park. 

Soffa Gärdesgatan/Lundgatan 
En träsoffa är inköpt och är placerad i korsningen Gärdesgatan / Lundgatan. 

Broräcket vid Lillån  
Broräcket behöver målas, frågan tas upp på nästa styrelsemöte, Emanuel är 
ansvarig kontaktperson mot kommunen. 

Servitutet mellan busshållplats och Kettilstorpsgatan 
Ny beläggning och belysning ligger enligt Stadsbyggnadskontoret med i planen 
för 2016 
När det gäller trappan vid servitutet så tas en dialog med berörda. 

Blomlådor 
Jönköpings kommun ser över placering av blomlådorna i området till våren. 
Kerstin är ansvarig kontaktperson mot kommunen. 

3. Grannsamverkan 
Frågan om Säkerhetsdag tas ev upp till våren igen.     

4. Lekplatsen 
Villaföreningen har vid tidigare tillfälle blivit lovade bänkar i lekparken, dessa 
har vi ännu inte fått trots påstötning, Anna tar kontakt med tekniska kontoret.     

5. Kettilsvallen 
Eventuella åtgärder vid konstgräsplanen görs till våren. Anna begär in offert. 
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6. Trafiksäkerhet 

För att få en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller 

påbörjar kommunen i höst en hastighetsöversyn i centrala Jönköping och 

Huskvarna. Översynen innebär att kommunen under våren 2016 sänker 

hastigheten från 50 till 40 km/tim och från 70 till 60 km/tim. I vissa fall höjer 

vi från 50 till 60 km/tim.  

Hastighetsöversynen innebär också att kommunen utför en rad fysiska 

åtgärder som ska göra att trafikanterna kör långsammare. Exempel på 

åtgärder är refuger, avsmalningar och belysning. Åtgärderna görs där de 

största behoven av att korsa gatorna finns, det vill säga vid skolor, 

busshållplatser och centrumbildningar. 

Information om hastighetsöversynen ges vid utställning den 13 och 15 
oktober på Jönköpings kommuns kontaktcenter,   
Västra Storgatan 16. 
Ta chansen att diskutera hastighetsöversynen med representanter från 
Stadsbyggnadskontoret. 

7. Ekonomi 
Inget att notera 

8. Rapport från senaste aktivitet 
Inget att notera från senaste aktivitet 

9. Planering av Ullaredsresan 
Den 11 oktober åker vi som anmält oss till Gekås i Ullared. 
I dagsläget är 37 personer anmälda. 

10. Information 
Information om hastighetsöversynen läggs ut på föreningens Facebooksida  
samt mejlas även till de personer som har lämnat sin mejladress till 
föreningen. 

11. Övriga frågor  
Föreningens skrivare 
Kerstin tar kontakt med Erik   

Buller från Göteborgsbacken 
Riktvärden för buller utomhus i bostadsområde är 60 db. De boende som har 
problem med buller, gör själva en mätning. 
Frågan bordläggs tv. 
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12. Nästa möte 
Nästa möte är bestämt till den 25 november  

Vid anteckningarna Kerstin Ahlm                                           


