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Verksamhetsberättelse
2009
Verksamhetsberättelse för Kettilstorps villaförening. Verksamhetsår 2009
Styrelsen har haft sammanlagt 6 styrelsemöten under året, varav 4st är
protokollförda. Ett styrelsemöte hölls i maj där deltagandet var decimerat, samt ett
styrelsemöte hölls på Anna-Gretas restaurang som ersättning till styrelse enligt beslut
på årsmötet 2006 – dessa möten protokollfördes inte då enbart uppdatering av
pågående verksamhet diskuterades samt att inga beslut togs under mötet.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande: Patrik Rostedt
V. Ordförande: Peter Fransson
Kassör: Kristina Lagerqvist
Sekreterare: Marcus Gustavsson
Ledarmöter: Åsa Smedberg, Stefan Fransson, Björn Pettersson, Pernilla Lorentzon,
Jessica Törnqvist
Valberedning: Kristina Pettersson
Revisor: Peter H
Antalet medlemmar har under året varit 119st av totalt 175 möjliga.
Arbetet under året har varit fokuserat på våra huvudfrågor. Respektive punkt
redovisas var för sig nedan.
Gemenskap
Gemenskapen på området är en mycket viktig del av vår strävan att skapa en trevlig
miljö. Pga tidigare års dåliga väder under sensommarfesterna samt problem med
uppslutningen inför festen valde styrelsen att förlägga festen från hösten 2009 till
våren 2010 istället. Festen kommer dock att anta samma form som tidigare, dvs. med
aktiviteter som ordnas på idrotts/grusplanen med tillhörande korvgrillning.
Två tillfällen på våren och två tillfällen under hösten hyrdes Stadsgårdsbadet.
Uppslutningen var varierande varför ett utskick utgick inför höstens omgång, vilket
gav ett bra resultat för det första tillfället, men mindre bra vid andra tillfället. Beslut
togs om att även arrangera bad vid två tillfällen på våren.
För gemensamma aktiviteter så väl som för enskilda aktiviteter, köptes under året in
ett partytält som föreningen kan använda, men som enskilda medlemmar också kan
hyra till självkostnadspris. Tältet bokas hos styrelsen.
Trafiksäkerhet
Vi har under året blivit sponsrade av UNIK blommor med blommor till våra blomlådor.
Stöd från föreningen har utgått till resp. ägare av blomlådorna för ersättning för
blomjord till ett värde av 150kr/lådpar

Närmiljö
Idrottsplatsen har fått vidare utrustning med bland annat basketkorg, kompletterande
konstgräs, iordningställande efter fjärrvärme mm. Vidare anslag om högre sarg,
grillplats samt nät som skydd mot gångvägen sökes.
Skicket i våra lekparker och parker har kontinuerligen påtalats till kommunen för att få
en upprustning. Vissa åtgärder har gjorts men inte tillräckligt. Vidare påtryckningar
görs kontinuerligt. Beslut om att budgettera avsättning till en upprustning har tagits av
styrelsen, men årsmötet måste bekräfta.
Välkomstskyltar har blivit uppsatta i vardera ände av Kättilstorp.
Busslinjernas vara och icke vara har påtryckts under året utan resultat än så länge.
Dock utlovas viss översyn och det återstår att se vad detta ger.
Vägskyltarna har, efter våra påtryckningar, byts ut mot nya.
Efter våra, golfklubbens och de boende i närheten har kommunen valt att ompröva
placeringen av en 3G mast vid golfklubbens infart.
Grannsamverkan
Inget nytt hänt från styrelsens sida sett.
Webbsida
Webbsidan har fått byta webbhotell då Spray lade ner sin verksamhet, och vi har ny
anlitat One. I samband med flytten byttes också domännamnet till kettilstorp.se
Webbsidans underhåll har överlämnats till Jan Hellkvist och kommer att utökas med
efterfrågade funktioner. Pga tidsbrist har dock inte förändringarna genomförts men
arbete pågår för att hålla sidan aktiv.

Med denna verksamhetsberättelse vill jag tacka för 2009 års engagemang i styrelsen
och även de idéer och påpekanden som har kommit från föreningens medlemmar
under året, rörande vårt område.
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