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Protokoll fört vid sammanträde med Kettilstorps Villaförening 2010-04-14
Plats: Kettilstorpsgatan 34, Peter Fransson.
Närvarande:
Åsa Smedberg
Kristina Lagerqvist
Peter Fransson
Björn Pettersson
Stefan Fransson
1. Peter förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningen godkänns och fastställs.
3. Sekreterare för mötet Björn Pettersson
4. Björn Pettersson valdes till vice ordförande.
5. Plats för årets möten fastställdes och kan ses nedan, tiden ändrades till 18:00:
100901 Åsa Smedberg
101020 Någon restaurang i stan
110112 Björn Pettersson
110216 Golfrestaurangen (Årsmöte)
6. Styrelsen kommer agera valberedning, den generella åsikten är att det behövs fler nya ledarmöter.
7. Kassören rapporterar:
• Inget nytt, årets medlemsavgifter ramlar fortfarande in och skall sammanställas.
8. Gemenskap
• Vårfest är bestämd till den 9/5, detta datum står fast. Planering av detta sker vid nästa möte hos Kristina
den 28/4 kl18:00.
• ·Kristina bokar badet vid två tillfällen under hösten.
9. Grannsamverkan
• Inget nytt rapporterat, Peter tar upp tråden efter Patrik.
10. Närområdet:
• Idrottsplatsen – Peter har fått bekräftat att det skall betalas ut 27kkr till grillplats, bänkbord och höjning av
sargen på kortsidorna. Näten som skulle användas till sarg skrotas p.g.a. säkerhetsrisk. Planen är att få
grillplatsen klar tills vårfesten.
Det överblivna konstgräset kan kanske hämtas av Habo frisbee klubb.
• Lekplatsen – Åsa har varit i kontakt med kommunen som varit och gjort en besiktning på lekparken. Om
lekparken kommer att göras om måste den handikappsanpassas vilket är svårt då detta kräver stora
säkerhetszoner. Det som nu är aktuellt är att riva befintlig lekplats och bygga nytt med följande ”leksaker”:
sandlåda, gungställning och två fjäderleksaker. Ombyggnationen kommer troligtvis bli gjord i höst. Åsa ska
även prata med kommunen ang. nya bänkar på lekplatsen.
• Anslagstavlan – Kristina ska prata med Peter H om hur han tycker att tavlan ska skötas, han kommer
eventuellt även att underhålla denna.
• Busslinjer – Åsa har talat med Thomas Adelöv på Arriva och ev. ska turerna utökas på linje 28:a på kvällar
och helger. Linjen kommer få ny sträckning. Den nya sträckningen verkar bli lik gamla 10:ans, alltså via
solåren.
• Utskick - Ett utskick med följande info skall skickas ut, inbjudan till vårfest, info om brottsanmälan, bussinfo,
lekplatsinfo, partytält reklam, önskan om fler ledarmöten samt någon typ av tävling där idrottsplatsen skall
namnges.
• Tomträtter - Ingen nytt.
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11. Trafiksäkerhet:
• Björn pratar med Patrik för att ”överta” de kontakter han har hos polis och kommun.
12. Webbsidan:
• Sidan skall uppdateras med samma data som på utskicket
• Bilder på partytältet ska tas och läggas ut på sidan.
• Info om vårfesten skall läggas ut.
• Köp och sälj - Inget nytt att rapportera
• Hantverkare - Inget nytt att rapportera
• Lokala tjänster - Inget nytt att rapportera
13. Övrigt:

Vid protokollet: Björn Pettersson
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