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Verksamhetsberättelse för Kettilstorps villaförening. Verksamhetsår 2010 
 
Styrelsen har haft sammanlagt 6 styrelsemöten under året och var av ett var på 
restaurang CasaGrande.  
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
Ordförande: Peter Fransson 
V. Ordförande: Björn Stjärne 
Kassör: Kristina Lagerqvist 
Sekreterare: ambulerande inom styrelsen 
Ledarmöter: Åsa Smedberg, Stefan Fransson, Pernilla Lorentzon, Marcus 
Gustavsson 
Valberedning: Utgörs av styrelsen 
Revisor: Peter H 
 
Antalet medlemmar har under året varit 116st av totalt 175 möjliga. 
 
Arbetet under året har varit fokuserat på våra huvudfrågor. Respektive punkt 
redovisas var för sig nedan. 
 
Gemenskap  
Gemenskapen på området är en mycket viktig del av vår strävan att skapa en trevlig 
miljö. Pga. tidigare års dåliga väder under sensommarfesterna samt problem med 
uppslutningen inför festen valde styrelsen att förlägga festen till våren 2010 istället. 
Men tyvärr var vädret inte med oss så återigen fick vi genomföra festen på hösten 
och den blev mycket lyckad. I samband med festen utlyses en namntävling på vad 
idrottsplatsen ska heta. Det vinnande bidraget blev Kettilsvallen och var inskickat av 
Ulla-Britt Edgren och som vann två biobiljetter. 
 
Två tillfällen på våren och två tillfällen under hösten hyrdes Stadsgårdsbadet. 
Uppslutningen varit varierande och föreningen kommer att fortsätta att arrangera bad 
vid två tillfällen under våren 2011. 
 
 
Trafiksäkerhet  
Stöd från föreningen har utgått till resp. ägare av blomlådorna för ersättning för 
blommor och blomjord till ett värde av 400kr/lådpar.  Dess värre var det ett antal 
blomlådor där det inte ha planterats blommor.  
 
Föreningen har även kontaktat polisen om hastighetsövervakningen på 
Norrahammarsvägen. Detta har skett två gånger under året. 
 



Närmiljö  
Idrottsplatsen har fått vidare utrustning med högre sarg, bänkbord och grillplats. Vi 
har även fått två bänkar som ska stå vid anslutningen till rinken. Dock återstår arbetet 
att gjuta fast dem. Sopning av konstgräsplanen har även utförts. 
 
Skicket i våra lekparker och parker har kontinuerligen påtalats till kommunen för att få 
en upprustning. Under hösten har upprustningen av lekplatsen skett. En mjuk 
lekmatta under lekställningen kommer komma på plats först till våren. Tyvärr var 
ställningen med klätterrepet i så dåligt skick att kommunen var tvungen att riva den 
av säkerhetsskäl. Vi kommer under året att verka för att få dit något som ersätter 
denna, samt för att grusplanen fylls på och jämnas ut. 
 
Regler för hur anslagstavlan ska användas har antagits och finns på hemsidan. 
Anslagstavlan har skötts föredömligt av Peter H.  
 
Det har varit ett antal vatten läckage på området de senaste åren. Föreningen har 
varit i kontakt med kommunen om detta, men de har svarat med att det inte ligger i 
deras prioritets lista. Det finns områden där vattenledningarna är mycket äldre och 
sämre. 
 
Föreningen har varit i kontakt med Arriva ett antal gånger och påpekat att 
bussturerna förbi Kettilstorp har varit under all kritik och framför allt på kvällstid och 
helger. Efter semestern ändrades bussturerna och nu går de mycket tätare.   
 
 
Grannsamverkan   
 
Föreningen skickade ut ett utskick till de boende på Kettilstorp angående en 
händelse som inträffade under oktober. Där en man har frågat barn om de vill följa 
med och titta på hundvalpar. Samma information sattes även ut på vår hemsida. 
 
Webbsida  
 
Webbsidans underhåll har skötts av Jan Hellkvist. Ett uppskattat inlägg på hemsidan 
har varit Ann-Marie och Sverre Boström text och bilder på hur det var förr här på 
Kettilstorp. Föreningen vill tacka Ann-Marie och Sverre för detta trevliga inlägg. 
  
 
Övrigt  
Blommor och choklad har överlämnats till Rikard Sörman som tack för fin skötsel av 
våra gator i vinter. 
 
 
 
Med denna verksamhetsberättelse vill jag tacka för 2010 års engagemang i styrelsen 
och även de idéer och påpekanden som har kommit från föreningens medlemmar 
under året, rörande vårt område.  
 
 
 
 
Peter Fransson   Jönköping 2011-02-09 
Kettilstorpsgatan 34 
036-310508 
 
 


