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Verksamhetsberättelse 2017 

Styrelsen har haft fem möten under verksamhetsåret.  

Följande personer har ingått i styrelsen: Elisabeth Hedfors (ordförande), 

Emma Rundblad Jersenius (vice ordförande), Andrea Stjärne, Anna 

Petersén, Johanna Severed, Kerstin Ahlm och Ulf Sjöberg. 

Ersättare har varit Peter Hedfors och Björn Stjärne. 

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

styrelsemedlem. Villaföreningens revisor är Peter Timén. 

127 av områdets 175 hushåll betalade medlemsavgift under 2017, vilket är rekord. 

Merparten av det praktiska arbetet har skett i arbetsgrupper, där flera boende i 

området har varit aktiva: Grannsamverkan, Kettilsvallen, Nationaldagen, Lekplats 

Gärdesgatan och Ullaredsresan. 

 

Gemenskap i området 
 

Ett 20-tal medlemmar deltog vid årsmötet. Gäst var Josef El-Masry från 

Jönköpings kommuns Stadsbyggnadskontor. Han informerade om hur man 

arbetar med bygglovsfrågor och svarade på frågor. Han påminde om att 

bygglovsavdelningen har öppet hus en gång per månad i Juneporten. 
 

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

Gärdesgatan. Man fikade, sjöng nationalsången och lekte lekar. 
 

En resa till Ullared anordnades som vanligt i oktober. Över 40 boende med vänner 

fyllde upp bussen.  
 

Grannsamverkan mot brott 
 

Villaföreningens arbetsgrupp för grannsamverkan möttes tre gånger under året, 

varav ett tillfälle då säkerhetsvandring gjordes genom området. Gruppen arbetar 

med trygghetsfrågor utifrån polisens modell för grannsamverkan.  
 

Gruppen får e-post från polisen när något händer i vårt område, som de 

vidarebefordrar till de medlemmar i föreningen som lämnat sin e-postadress. Även 

föreningens Facebook-sida används som informationskanal. Under 2017 har några 

cykelstölder rapporterats i vårt område, men inga inbrott. Flera boende har nattetid 

fått påhälsning i olåsta bilar. 
  

Trafiksäkerhet 
 

Sänkningen av hastigheten och refugerna vid busshållplatserna har dämpat 
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hastigheten på Norrahammarsvägen något, men många kör fortfarande alltför fort. 

Gångvägen till busshållplats Kettilstorp verkar fungera bra efter ombyggnaden förra 

året. Nu har även gångvägen från Kettilsvallen ut mot Norrahammarsvägen fått en 

spärr som minskar risken för olyckor. 
 

I ett utskick under våren fick alla hushåll i området en påminnelse om att var och 

en, för att minska risken för olyckor, har ansvar att klippa träd och buskar som 

växer ut mot gator och trottoarer.  

 

För att hålla hastigheten nere inne på området placerar några boende ut blomlådor 

i samråd med kommunen. Föreningen ger visst bidrag till jord och blommor. 

 

Lekplatsen 
 

Innan årsskiftet blev det klart att Tekniska kontoret, efter flera års påtryckningar 

från föreningen, nu prioriterar Lekplats Gärdesgatan. När denna berättelse skrivs så 

pågår planering. Kommunen har begärt in förslag från boende i området, vilka i hög 

grad påverkat de första skisserna som tagits fram. En referensgrupp med föräldrar 

med barn i åldern 2-13 år har granskat ritningar och lämnat synpunkter. 
 

Kettilsvallen 
 

Fondmedel från Makarna Carl Wennbergs donation tillsammans med 14.828 kr ur 

föreningens kassa användes under året till att ta bort konstgräset på Kettilsvallen 

och ersätta det med en grusplan. Detta skedde enligt önskan i den enkät som den 

ansvariga arbetsgruppen gjorde i vårt område 2016. I maj anordnade arbetsgruppen 

en städdag med korvgrillning. Nu planeras en invigning av planen.   

 

En grupp hjälps åt att spola isbanan på Kettilsvallen när vädret tillåter.  
 

Närmiljö 
 

Det har varit ett lugnt år vad gäller boende och besökare på Kättilstorps gård. 

Föreningen har en kontaktperson på socialtjänsten men har 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 kan också nå oss på 

info@kettilstorp.se 
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