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Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har haft fyra möten under verksamhetsåret.
Följande personer har ingått i styrelsen: Elisabeth Hedfors (ordförande),
Johanna Severed (vice ordförande), Andrea Stjärne, Kerstin Ahlm och
Lennart Ekstrand. Ulf Sjöberg var vald för 2017-2018 men avgick strax efter
årsmötet 2018 p g a flyttning.
Ersättare har varit Peter Hedfors.
Börje Hillfelt är kassör i föreningen. Han rapporterar till styrelsen men är inte
styrelsemedlem. Villaföreningens revisor är Petrus Ekbladh.
122 av områdets 175 hushåll betalade medlemsavgift under 2018. Avgiften höjdes
inför 2018 från 100kr till 150kr per hushåll.
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. Mötets tema var den nya lekplatsen på
Gärdesgatan. Landskapsarkitekt Elin Svensson och parkingenjör Karin
Emanuelsson visade ritningar och berättade om byggprocessen. De informerade
också om kommunens ansvar och roll vad gäller Kettilsvallen.
Nationaldagsfirandet ställdes in p g a bygget av lekplatsen.
En resa till Ullared anordnades som vanligt i oktober. Ett 30-tal boende med
vänner fyllde upp bussen.
Grannsamverkan mot brott
Villaföreningens arbetsgrupp för grannsamverkan möttes två gånger under året,
varav ett tillfälle då säkerhetsvandring gjordes genom området. Gruppen arbetar
med trygghetsfrågor utifrån polisens modell för grannsamverkan.
Gruppen har fått kännedom om ett inbrott i området under året.
Föreningens Facebook-sida används som informationskanal.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Trafiksäkerhet
Sänkningen av hastigheten och refugerna vid busshållplatserna har dämpat
hastigheten på Norrahammarsvägen något, men många kör fortfarande alltför fort.
Styrelsen har kontaktat Jönköpings kommuns samordnare för Länstrafiken med
anledning av att vissa bussar kör för snabbt och att vissa busschaufförer inväntar
rätt tid på hållplats Hagaberg och då spärrar vägen för andra fordon.
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.
Samtal har förts om att det finns behov av en trafiksäkerhetsgrupp igen.
Lekplatsen
En grupp med barn och föräldrar var referensgrupp till kommunen när de under
våren planerade bygget av den nya lekplatsen på Gärdesgatan.
29 augusti anordnades en stor invigning av den nya lekplatsen. Ett 100-tal barn och
vuxna klippte ett band med texten HURRA, gungade, klättrade, fiskade i fiskdamm,
sjöng, pratade och åt grillkorv. Glädjen över den fina nya lekplatsen var stor.
Ordförande Elisabeth Hedfors blev intervjuad i lokalradion.
Kettilsvallen
Under året har rinken med asfalt, grillen och fotbollsplanen använts av många.
Tyvärr har motorfordon körts på fotbollsplanen, vilket förstör underlaget.
En grupp föräldrar hjälps åt att spola is i rinken när vädret tillåter, vilket uppskattas
av väldigt många både unga och vuxna.
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 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. Ansvarig för hemsidan och Facebook har varit Nils Ingvarsson.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
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