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Protokoll fört vid sammanträde med Kettilstorps Villaförening 2010-09-02
Plats: Lundgatan 33, Åsa Smedberg.
Närvarande:
Åsa Smedberg
Kristina Lagerqvist
Björn Pettersson
Peter Fransson
Pernilla Eriksson
Stefan Fransson
1. Peter förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningen godkänns och fastställs.
3. Sekreterare för mötet Stefan Fransson
4. Ordförande redovisning:
•

Peter meddelar att restaurangen på golfklubben byter ägare och att vi därmed bör kolla med nya ägaren så
att vi kan ha kommande årsmöte där.

5. Kassören rapporterar:
• Två nya blomlådor är anskaffade
6. Gemenskap
• Bad: Två tillfällen ska bokas för hösten, ett i oktober och ett i november. Kristina ombesörjer detta.
• Höstfest: Festen har fått nytt namn och ordnas den 26/9 kl. 13.00–15.00. Utskick av information skall göras
två veckor innan festen.
- Tipsfrågor ordnas av Kristina
- Priser till tävlingar är ordnat av Björn
- Mat köps in av Kristina
- Trekamp ordnas med grenarna Basket, Kubb-bowling samt ”Lilla Sportspegeln prickskytte”
7. Grannsamverkan
• Trygghetsvandring, Peter kollar upp status.
• Kettilstorps gård. Verksamheten skall flyttas, i två etapper. Vad har kommunen för framtidsplan för gården,
Åsa kollar upp detta.
8. Närområdet:
• Idrottsplatsen - Peter meddelar att sargen är på plats. Vidare har vi fått en offert på iordningsställande av
området runt hockeyplan (rensa upp och lägga grus) + sopning av konstgräsplanen. Styrelsen beslutade
acceptera den och hoppas få jobbet utfört innan höstfesten. Vi skall också försöka få dit ett cementrör samt
bord och bänkar för en grillplats.
• Lekplatsen – Det utlovade arbetet från kommunen kommer att ske innan årsskiftet.
• Blomlådor – 400 kr/par budgeteras. Pernilla tar upp problemen med placeringen av ”hennes” lådor, och
kontaktar åter kommunen om det..
• Anslagstavlan – Regler för denna finna angivna på föreningens websida.
• Busslinjer – Linje 25 har upphört och Linje 28 går med mycket tätare avgångar sedan 22 augusti.
9. Trafiksäkerhet:
• Övergångsstället vid Netto – Björn söker ansvarig på kommunen för att försöka få fram information.
• Hastigheter – Det var länge sedan polisen hade fartkontroll i området. Pernilla kontaktar polisen för att
försöka få dem att ha lite tätare kontroller.
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10. Webbsidan:
• Inget nytt, det fungerar bra.

11. Övrigt:
• Vatten och avlopp – Då det varit flera läckor det senaste året i området är det önskvärt att få ledningar
utbytta precis som det gjordes på en del av Kullegatan 2005. Björn kontaktar kommunen och undersöker
möjligheten till detta.
• Styrelsen – Pernilla meddelar att det finns en ny intresserad att ingå i styrelsen, Anna Lorentsson. Stefan
Fransson meddelar att han utgår ur styrelsen i samband med kommande årsmöte.

Vid protokollet
Stefan Fransson
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