Protkoll fört vid sammanträde med Kettilstorps Villaförening 2009-03-25
Plats: Norrahammarsv. 71D hos Patrik Rostedt.
Närvarande:
Åsa Smedberg
Kristina Lagerqvist
Patrik Rostedt
Peter Fransson
Stefan Fransson
Marcus Gustafsson

1. Patrik förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningen godkänns och fastställs efter tillägg under närområdet.
3. Sekreterare för mötet Marcus G
4. Ordförande redovisning:
- Patrik meddelar att agendan som delas ut på mötet kommer vara stående i
fortsättningen
- Datum för kommande Möten. 19:0013 Maj
Peter F Kettilstorpsg. 34
19 Aug
Åsa S Lundgatan 33
7 Okt
Annagretas Kristina R Bokar
13 Jan
Kristina R Kettilstorpsg. 32
3 Feb
Stefan F Kullegatan 22
18 Feb
Årsmöte
- Sensommarfest 6/9 15:00
- Ansvariga
- Jessica Törnqvist kontaktas av Patrik till nästa möte inte fått tag i henne till dagens
möte.
- Adresslista gårs igenom och uppdateras
5. Kassören rapporterar:
-Kassören redovisar kassan.
-Medlemsavgifter börjar strömma in
-Badet var inte så god uppslutning vid. Nästa gång tar Peter F kassan eftersom
betalningen måste ske kontant
6. Gemenskap: Se ovan datum för sensommarfest.
7. Grannsamverkan: -Inget nytt att rapportera.
8. Närområdet:
-Välkomstskyltar: - Anslå på anslagstavla datum och tid för att sätta upp skyltar. 25/4
kl. 10:00

-Idrottsplatsen: - En liten bit konstgräs kvar att lägga ut. Peter kontaktar någon för att
med hjälp av maskin.
-Önskemål om nät som skydd vid rinken.
-Kontakt med Jönköpings Energi ang återställande efter
fjärrvärme
nedläggning.
-Basketkorgen är inte löst än men Peter sköter dessa kontkter.
-Lekplatsen: Inget nytt. Stefan och Pernilla återkommer i Maj om detta
.-Blomlådor: - Kristina varit kontakt med Unik de sponsrar med blommor i år också.
150kr per lådpar står Villaföreningen för. Tack till Unik blommor anslås på
anslagstavlan.
- Sopstation/Netto – Inget nytt att rapportera.
-Anslagstavlan: - Marcus G anslår tacket till Unik och kommande protokoll.
-Busslinjer:- Skrivelse är gjord och skall skickas till länstrafiken
-Gatuskyltar: dessa är dåliga Åsa ringer och frågar om det finns någon möjlighet att
få detta åtgärdat.

9. Trafiksäkerhet:
-Farthinder Kullegatan: Inget nytt

10. Webbsidan:
Nytt hotell Patrik kollar när spray stängs ner. Och fixar ny hemsida. Och hör med
Jessica om detta är ngt hon kan tänkas ha hand om.
-köp sälj lokalt har kommit upp som förslag
-Information om hantverkare i området.
-Lokala tjänster
-Peter hör med Jan H ang. om han kan ta

11. Övrigt:
- Partytält. Förslag på att föreningen skall köpa in ett sådant.
Kristina och Peter tittar på förslag. Tanken är att detta skall kunna hyras av
medlemmar

Vid Protokollet
Marcus Gustafsson

