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Protokoll fört vid sammanträde med Kettilstorps Villaförening 2010-01-13
Plats: Kättilstorpsgatan 32, Kristina Lagerqvist.
Närvarande:
Åsa Smedberg
Kristina Lagerqvist
Patrik Rostedt
Peter Fransson
Pernilla Lorentzon
1. Patrik förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningen godkänns och fastställs efter tillägg under närområdet.
3. Sekreterare för mötet Åsa Smedberg
4. Ordförande redovisning:
•
•

Patrik meddelar att han ev. måste avgå som ordförande beroende på byte av bostadsort. Patrik
återkommer i frågan om ett par veckor.
Styrelsen nästa år: Pernilla har en granne som ev. vill vara med. Hon kontaktar Kristina i valberedningen
om detta. Generellt kan sägas att det är bra om det blir en spridning av engagerade i styrelsen i området
rent geografiskt. Någon från radhusen borde vara med.

5. Kassören rapporterar:
• Badet är betalat. 119,5 medlemmar i föreningen 2009. Någon betalade 150 kr…
• Budgeterar under mötet för år 2010. Budgeterar för 120 st medlemmar. Den stora förändringen från
föregående år rör posten för lekplatsen, som beräknas uppgå till 20.000 kr.
6. Gemenskap
• Sensommarfesten ändrad till vårfest, tid för denna är ännu inte bestämd.
• Badtillfällena har hygglig uppslutning, så det ska fortsatt erbjudas medlemmarna.
7. Grannsamverkan
• Inget nytt rapporterat
8. Närområdet:
• Idrottsplatsen - Peter skickar förslag till kommunen om sarg mot gångväg och grillplats. Konstgräsresterna
måste slängas till våren. Vattenansamling vid rinken behöver åtgärdas.
• Lekplatsen – Säkerhetsrisk för barn att leka där. Åsa kontaktar kommunen, gör tillsammans med dem och
Pernilla en besiktning för åtgärd. Ev. bekostar villaföreningen en del.
• Blomlådor – 400 kr/par budgeteras. Pernilla tar upp problemen med placeringen av ”hennes” lådor, och
kontaktar åter kommunen om det..
• Anslagstavlan – Ser inte bra ut. Patrik kontaktar Marcus om inplastning av informationen som skulle anslås.
• Busslinjer – I utskicket uppmanades boende att gå in på jlt.se och klaga. Inget nytt hänt.
9. Trafiksäkerhet:
• Övergångsstället vid Netto – Patrik har sökt ansvarig på kommunen utan att få svar. Han gör ett nytt försök.
10. Webbsidan:
• Aktiv? – Rabatter och information som skickats har inte förts in, Peter kollar med Janne.
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11. Övrigt:
• Eldning – tung rök över området periodvis. Åsa kontaktar kommunen om informationsblad om eldningsetik
till samtliga boende.
• Pernilla meddelar att Svenska Brandia AB kommer till årsmötet kl 20.00 för att informera om brandsäkerhet.

Vid protokollet
Åsa Smedberg

www.kettilstorp.se

