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Protokoll från styrelsemöte 2017-04-06 

Närvarande: Johanna Severed, Andréa Stjärne, Peter Hedfors (ersättare), Anna 

Petersén, Kerstin Ahlm och Ulf Sjöberg. 

 

1. Johanna valdes till mötesordförande eftersom både Elisabeth och Emma 

fått förhinder. Peter valdes till sekreterare. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Protokollet från 2017-02-02 godkändes. 

4. Grannsamverkan 

Kerstin hade inget nytt att rapportera. Gruppen behöver mötas. Hon ser 

gärna att de blir fler i gruppen. 

Igår publicerade villaföreningen på Gamla Råslätt att en villa drabbats av 

inbrott. 

5. Lekplatsen 

Elisabeth har köpt ett bättre begagnat bord till lekplatsen. Inget nytt i 

övrigt. Alla uppmuntras höra om några kan ingå i arbetsgrupp för att driva 

frågan om upprustning. Peter sätter upp lapp på lekplatsen om det. 

6. Kettilsvallen 

Isabergs golfklubb har hämtat ett par rullar konstgräs. Gruppen 

uppmuntras kolla om ev kvarvarande rullar kan användas som underlag för 

hinder för mountainbike. Gruppen kontaktar Sörman om start av 

upprustningen så snart det är klart med gräset. Ulf kollar att stenmjöl är bra 

toppmaterial. Andréa ska kolla om fakturan måste betalas inom viss tid. 

Styrelsen beslutar anordna städdag med korvgrillning söndag 14 maj kl 11. 
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7. Trafiksäkerhet 

Fredrik Nyqvist på Stadsbyggnadskontoret har i mail bekräftat att han ska 

ta bort pinnar och plastband som är kvar på gångbanan till busshållplatsen. 

Det är Lotta Olsson på Stadsbyggnadskontoret som är ansvarig för frågan 

om cykelspärr mot Norrahammarsvägen på gångbanan från Kettilsvallen. 

Problemet med korsvisa parkeringar på Lundgatan diskuterades. Idag kan 

det bli problem för räddningstjänsten. Ulf kollar om det går att få tillbaka p-

förbud som funnits på höger sida av Lundgatan tidigare. 

8. Ekonomi 

Det har inte kommit så många medlemsavgifter än. Börje gör 

sammanfattning och vår revisor Peter Timéns sambo Carolina har erbjudit 

sig att dela ut påminnelser till alla som inte betalat. Peter H ordnar 

påminnelsen. Styrelsen bekräftade att detta är bra. 

 

9. Rapport från senaste aktiviteter. 

Årsmötet diskuterades. Förvånande att inte fler kom, trots ett intressant 

tema. Margareta Zachrisson har just sänt ett referat till JP. Det förs in på 

hemsidan. Alla uppmuntras höra med grannar vad de skulle vilja höra på 

nästa årsmöte. Styrelsen beslutade också att ställa samma fråga i utskicket 

om Ullared i höst. 

10. Planering av nästa aktivitet 

Nästa aktivitet blir städdagen. Gruppen ansvarar för inköp mm utom att 

Peter H bidrar med korvbröd för minst 60.  

Nästa tillfälle blir nationaldagen 6 juni. Elisabeth har kontakt med Thorséns 

om inbjudan mm. 

Kerstin återkommer med datum för Ullaredsresan så snart som möjligt.  

11. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.) 

Styrelsen beslutade göra gemensamt utskick inför städdagen, nationaldagen 

och sommaren inkl samma kommuninformation som förra året. Anna 

samordnar materialet och ordnar tryck och Facebook (via Nils). Allt 

material behöver vara klart för tryck senast 24 april. Häftet delas ut av 

Kerstin och Johanna i slutet av v 17. Innehållet diskuterades. 
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En sammanfattning av informationen kommer att sättas upp på 

anslagstavlorna. 

12. Nästa möte 

Styrelsens middag planeras till söndag 23 april kl 14. 

Därefter ses de flesta på städdagen. 

Nästa ordinarie styrelsemöte blir 22 augusti kl 19 hemma hos Ulf, Lundg 12. 

13. Övriga frågor 

Peter informerade om att Elisabeth nu har en ny arkivpärm för föreningen 

med originalprotokoll, årsmöteshandlingar, utskick mm. 

Ulf och Andréa tar upp frågan om ett bilsläp. Många boende har eget släp 

stående som används mycket sällan. Om föreningen kan komma överens 

om köp av ett släp för uthyrning till medlemmarna så kan köpet finansieras 

på relativt kort tid varefter det fortsätter ge inkomst. Styrelsen tyckte idén 

var intressant. De fortsätter undersöka möjligheter och lämpliga villkor så 

att ett förslag kan göras klart innan nästa årsmöte.   

Dilemmat med att boende lämpar av trädgårdsavfall och annat skräp 

bredvid gångbanor i området diskuterades. Det förfular området och lockar 

fram skadedjur och fortsatt nedskräpning. Frågan nämns i positiva ordalag i 

kommande foldern i form av ett avslutande tack, men bör förtydligas. 

 

 


