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Verksamhetsberättelse 2015 

Styrelsen har haft åtta möten under verksamhetsåret. Följande personer har 

ingått i styrelsen:  

Elin Ingvarsson (ordförande) 

Elisabeth Hedfors (vice ordförande)  

Kerstin Ahlm 

Anna Petersén  

Karolina Edward 

Emanuel Schmit 

Ersättare har varit Peter Hedfors, Martin Ahlm och Marc Svensson. 

Börje Hillfelt är kassör i föreningen. Han rapporterar till styrelsen men är inte 

styrelsemedlem. Villaföreningens revisor är Ulf Sjöberg. 

105 av områdets 175 hushåll betalade medlemsavgift under 2015. 

Styrelsen har under året arbetat utifrån föreningens syfte enligt stadgarna och den 

arbetsplan som antogs vid årsmötet 2015-03-10. 

 
Gemenskap i området 

 
Ett 30-tal medlemmar deltog vid årsmötet. Gäst var Kettilstorps-bon Sverre 

Broström som sjöng, berättade och visade bilder från området på 50- och 60-talet. 

 

På nationaldagen 6 juni samlades återigen ett 30-tal barn och vuxna i lekplatsen. 

Sverre med lokal kompgrupp medverkade med sång och musik. Styrelsen passade 

på att informera om ett par aktuella frågor. Det blev också lekar och glass till alla. 

 

En resa till Ullared anordnades som vanligt i oktober. Ett 40-tal boende med 

vänner fyllde upp bussen, särskilt på hemvägen.  

 
Grannsamverkan mot brott 

 

Villaföreningens arbetsgrupp för grannsamverkan möttes 5 gånger under året. 

Gruppen arbetar med trygghetsfrågor utifrån polisens modell för grannsamverkan.  

 

Gruppen får e-post från polisen när något händer i vårt område. De medlemmar i 

föreningen som lämnat sin e-postadress till föreningen får de mail som berör vårt 

område. Även föreningens Facebook-sida används som informationskanal. Under 

2015 har några cykelstölder rapporterats i vårt område, men inga inbrott.  

 
 

http://www.kettilstorp.se/
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Trafiksäkerhet 
 

Även under 2015 gjordes ett utskick till alla hushåll som informerar om det ansvar 

varje villaägare har för växtlighet på egen tomt. För en säker trafikmiljö på området 

krävs att var och en klipper träd, häckar och buskar som växer ut mot gator och 

trottoarer. För att hålla hastigheten nere inne på området är blomlådor utplacerade.  

I kommunen pågår en hastighetsöversyn. Förslag till förändringar visades för alla 

intresserade i oktober. De innebär bl a att hastigheten på Norrahammarsvägen 

sänks till 40 km/tim och att hastighetsbegränsande hinder byggs vid 

busshållplatserna. Samtidigt föreslår man att hastigheten inom området höjs till 40 

km/tim. Styrelsen har lämnat ett remissvar som finns på föreningens hemsida. 

Styrelsen har haft flera kontakter om hur gångvägen till busshållplatsen ska bli 

säkrare. 

 

Lekplatsen och Kettilsvallen 
 

Styrelsens målsättning har varit att få kommunen att prioritera utvecklingen av vår 

lekplats eftersom 24% av de boende är upp till 15 år. Sedan tidigare utrustning revs 

2010 p g a säkerhetsskäl har lekplatsen bara passat för barn upp till 3 år. Flera 

kontakter har sedan dess tagits med kommunen eftersom vårt område enligt 

nuvarande plan kommer att åtgärdas tidigast 2017.  

För att göra lekplatsen mer familjevänlig har styrelsen köpt in en lekspis med 

tillbehör och fler sittmöbler för vuxna. 

 
Under hösten gick en boende kommunens kurs i spolning. Det gör att han och några 

fler engagerade har tillstånd att spola isbanan på Kettilsvallen när vädret tillåter 

det.  
 

Närmiljö 
 

Vad styrelsen fått information om så har det varit ett lugnt år vad gäller boende 

och besökare på Kättilstorps gård. Föreningen har fått en kontaktperson på 

socialtjänsten men inte haft anledning att ta kontakt p g a något problem.  
 

Information 
 

Styrelsen har arbetat aktivt med information till medlemmar och andra boende på 

området genom utdelning av information, två anslagstavlor som kompletterats med 

information på Kettilsvallen, en mottagargrupp av e-post, en hemsida och 

Facebook. Den som önskar meddela styrelsen något når oss på info@kettilstorp.se 

Ansvarig för hemsidan och Facebook är Nils Ingvarsson. 
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