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Kettilstorps villaförening  

www.kettilstorp.se 

Protokoll fört vid sammanträde med Kettilstorps Villa förening 2010-04-28 
Plats: Kettilstorpsgatan, Kristina Lagerqvist.  
 
Närvarande: 
Åsa Smedberg 
Kristina Lagerqvist 
Peter Fransson 
Björn Pettersson 
 
1. Peter förklarar mötet öppnat. 
 
2. Dagordningen godkänns och fastställs. 
 
3. Sekreterare för mötet Åsa Smedberg  
 
4. Ordförandens redovisning. Inget nytt. 
 
5. Kassörens redovisning. Inget nytt. 
 
6. Gemenskap.  
- Bad. Kristina bokar datum för två tillfällen under hösten. 
- Vårfest. Innehåll och utskick diskuteras och fastställs. 5-kamp för barnen. Peter fixar tipsrunda, Kristina inhandlar mat, Björn 
inhandlar priser och grilltält, Åsa biobiljetter. Vi hjälps åt med utdelning av inbjudan. Idrottsplatsen ska grovstädas den 2 maj kl 
14 inför festen. 
 
7. Grannsamverkan 
- Trygghetsvandring. Huvudkontaktpersonen på hemsidan är fel. Peter kollar med Patrik. 
- Aktuella händelser. Inget nytt.  
 
8.  Kassören rapporterar: 

• Inget nytt, årets medlemsavgifter ramlar fortfarande in och skall sammanställas.  
 
9. Närområdet: 

• Idrottsplatsen – Peter har ligger på för att få grillplatsen på plats innan vårfesten. Mattan ska bortföras och sargen 
byggas. 

• Lekplatsen – Kommunen kommer innan årets slut upprusta lekplatsen med nytt rutschkana, sandlåda, gungställning 
och två fjäderleksaker. Nya bänkar kommer också.  

• Blomlådor – Info om detta anslås i utskicket och hänvisar till Kristina. 
• Anslagstavlan – Kristina har varit i kontakt med Peter H som föreslagit bra riktlinjer för anslagen. I mån av plats kan 

relaterade frågor anslås men i första hand är anslagstavlan till för villaförningens frågor. Styrelsen delegerar ansvaret 
för anslagstavlan till Peter H som plastar och håller efter bland anslagen. Riktlinjerna ska anslås på hemsidan. Protokoll 
kommer dock inte att anslås på anslagstavlan, men på hemsidan.  

• Busslinjer – Åsa har talat JLT och turerna på linje 28 utökas dagtid, och på kvällar och helger. 
 
10. Övergångställe Netto/Trafiksäkerhet:  

• Björn pratar med Patrik för att ”överta” de kontakter han har hos polis och kommun.  
 
11. Webbsidan:  

• Infon från utskicket ska läggas ut 
• Adresslista med styrelsemedlemmarnas adress ska läggas ut 
• Rabatter för medlemmarna ska läggas ut 
• Protokoll ska läggas ut 

 
12. Övrigt:  
Justerare för protokollet är föregående mötes sekreterare. Sekreterarposten roterar. 
 
 
 
Vid protokollet: Åsa Smedberg 
 


