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Protokoll från styrelsemöte 2016-09-13 

Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Anna Petersén (tf. sekreterare), 

Andrea Stjärne, Kerstin Ahlm, Emma Rundblad Jersenius, Johanna Severed. 

Agenda 

1. Beslut om dagordning 

Godkändes 

2. Föregående protokoll  

Lades till handlingarna. Sekreterare på mötet skickar även protokoll till Nils 

för att finnas tillgängligt på hemsida samt mailar till styrelsemedlemmar. 

3. Grannsamverkan 

Senaste möte i maj. Inget har rapporterats in under sommaren. 

Kerstin kontaktar Samuel för ev träff i höst. 

4. Lekplatsen 

a. Lekbord, stolar och sopborstar inköpta. Sopborstar försvunna men 

troligtvis lånade till lek.  Elisabeth kollar upp detta. 

b. Utlovade bord och stolar av kommunen har inte leverats. Emma 

skriver brev till kontaktperson på tekniska kontoret. Hon påminner 

också om att sand saknas under gungorna, trots att Linda redan 

påpekat behovet.  

c. Fotbollsplan är skrapad efter påbackning. Ett mål har tillkommit 

vilket är uppskattat. 

5. Kettilsvallen 

a. Basketkorg levererad av kommunen inte uppsatt. Linda har varit i 

kontakt med ansvarig som meddelat att de sätter upp den snarast. 

b. Villaföreningen beviljades 18 000 kr för att rusta upp Kettilsvallen 

från Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation. Johanna inväntar 
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offert från Marktjänst. Förslag uppkommer att även få offert på att 

lägga en fotbollsgräsplan. Johanna kollar detta. Kettilsvallsgruppen 

bokar ett planeringsmöte.  

c. Gamla hockeymålen vad gör vi med dem? Beslutas att maila ut till 

medlemmar om någon har intresse av att ta hand om dem. Även en 

blänkare på facebook. Vid stort intresse lottas de ut. 

 

6. Trafiksäkerhet 

Arbete på Norrahammarsvägen påbörjat för att öka säkerhet i området. 

Spärr innan trappa vid gångvägen till busshållsplats önskas för att cyklar 

inte ska åka ner i trappan. Har påtalats för ansvariga på kommun, men är 

inte aktuellt. Spärr ner mot väg finns. 

7. Ekonomi 

Håller budget.  

8. Rapport från senaste aktivitet 

Nationaldagen firades 6 juni i lekplatsen med tipspromenad, sång och lek, 

med ca 35 deltagare.  

9. Planering av nästa aktivitet 

Ullared 9 oktober. Kerstin och Kristina håller i resan. Senaste 

anmälningsdag är 2 oktober för medlemmar sedan fritt att åka med i mån 

av plats. Kerstin ordnar med medlemsregister från Börje samt håller i 

anmälningar som kommer via telefon. Elisabeth tar emot anmälningar via 

infomailen. Anna uppdaterar inbjudan och skriver ut på Armedia. Kerstin 

ansvarar för utdelning och uppsättning på tavlor. Anna mailar fil till Nils för 

blänkare på facebook. 

10. Information 

11. Nästa möte 

23 november kl 19 hos Johanna på Lundgatan 18. 


