
 
 

 
www.kettilstorp.se 

Kettilstorps villaförening  

www.kettilstorp.se 

Protokoll fört vid sammanträde med Kettilstorps Vil laförening 2010-10-27 
Plats: Restaurang Casa Grande  
 
Närvarande: 
Åsa Smedberg 
Kristina Lagerqvist 
Björn Pettersson 
Peter Fransson 
Stefan Fransson 
 
1. Peter förklarar mötet öppnat. 

 
2. Dagordningen godkänns och fastställs. 
 
3. Sekreterare för mötet Åsa Smedberg 
 
4. Ordförande redovisning : 
  

• Peter tar upp att vi gjort ett utskick till samtliga boende om mannen som försöker locka med sig barn i 
området. 
 

5. Kassören rapporterar :   
• Ca 22.000 kr, föreningen har 114 medlemmar. Några investeringar kvar att göra: sätta fast bänkar vid 

isplanen.  
 

6. Gemenskap 
• Bad: Vid senaste tillfället i oktober deltog ca 15 personer, ytterligare ett bad bokat i november. Kristina 

ombesörjer detta. 
• Höstfesten hölls den 26/9 och var mycket lyckad. Ca 50 personer deltog. Tipsrunda, 3-kamp och 

korvgrillning. Som ett resultat av namnförslagstävlingen döps platsen till Kettilsvallen. Kollar om Ulla Nygren 
kan fixa en skylt. 

• Undersöka möjligheter för andra aktiviteter framöver. Ullareds-resa och kräftskiva tex. Åsa kollar kostnader. 
 
7. Grannsamverkan 

• Trygghetsvandring, Peter kollar upp status, tidigare ansvarig har avlidit. 
• Kettilstorps gård. Verksamheten skall flyttas, i två etapper. Curt Blomdahl från kommunen redogör för 

målsättningen att halvera antalet lgh till 17 st år 2013. 
• Lampa behövs vid busshållsplatsen vid Kettilstorps gård. Åsa kollar detta. 

 
8. Närområdet:  

• Idrottsplatsen – Grillgaller (ca 700 kr/st) till cementröret måste köpas, bänkar ska gjutas och bordet 
fastkedjas. Peter kollar detta.  

• Lekplatsen – Arbetet är påbörjat. Mjukmattan under lekställningen kommer på plats först i vår. Utan vår 
vetskap har de rivit ställningen med nätet som Jenny My Eliasson på kommunen lovat skulle stå kvar för de 
äldre barnen. Detta för att den visade sig vara i sämre skick än besiktningsprotokollet visade. 

• Blomlådor – Ska inte stå framme utan blommor som de gör på flera ställen idag.  
• Anslagstavlan – Sköts föredömligt av Peter H. 
• Busslinjer – Linje 25 har upphört och Linje 28 går med mycket tätare avgångar sedan 22 augusti.  
 
 

9. Trafiksäkerhet:   
 

• Hastigheter – Pernilla skulle kontakta polisen för att försöka få dem att ha lite tätare fartkontroller. Vet inte 
om så skett. 
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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 har Björn kontaktat kommunen och 
fått informationen att vattenledningarna inte är prioriterade att byta. Blir aktuellt först om 20 år. Enligt dem 
finns andra områden som har ännu äldre ledningar. 

• Utskick ska göras innan årsmötet. I detta poängtera att det krävs ett engagemang från andra medlemmar 
om föreningen ska fortleva. 

• Skrivare ska köpas in för att administrera utskicken. Ska stå hos Peter.  
• Bankkontot på Nordea har personer med uttagsrätt som inte längre är aktiva i föreningen. Dåligt bemötande 

gör att frågan om att byta bank kommer upp. Fördelen med att vara kvar är att Nordea har alla föreningens 
uppgifter och att vi har många förtryckta inbetalningskort. Fördelar med att ha ett organisationsnr kommer 
upp och ska undersökas. 

 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Åsa Smedberg 
 
 
  


