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Protokoll fört vid sammanträde med Kettilstorps Villaförening 2011-01-12
Plats: Kettilstorpsgatan 31, Björn Stjärne.
Närvarande:
Åsa Smedberg
Kristina Lagerqvist
Björn Stjärne
Peter Fransson
Pernilla Eriksson
Stefan Fransson
1. Peter förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningen godkänns och fastställs.
3. Sekreterare för mötet Björn Stjärne
4. Ordförande redovisning:
• Årsmötet skjuts till 23/2.

5. Kassören rapporterar:
• Två nya blomlådor är anskaffade, Pernillas låda blir överflödig.
• Blommor till maskinisten som plogar området utdelat av Pernilla.
• Kristina köper presentkort för utlottning (Twin City)
• Frågan om föreningens konto användning, vilka som ska ha tillgång osv. tas upp på årsmötet.
6. Gemenskap
7. Grannsamverkan
• Trygghetsvandring, Peter kollar upp status.
• Kettilstorpsgård. Verksamheten skall flyttas, i två etapper. Åsa kollar upp om någon från kommunen kan
komma med lite info vid årsmötet, dels info om flytten och dels om verksamheten.
8. Närområdet:
• Det enda som återstår vid Kettilstorpsvallen är ett galler som man kan lägga ved/kol på, Björn tar in offert
från Jennylunds smide.
• Under vintern har Gemheden lånat ut sin slunga för skottning av isbanan, tyvärr skar den och
villaföreningen pratade om att ge ett bidrag till en ny.
• Lekplatsen –Hela delen för de stora barnen revs p.g.a. undermåligt skick, Åsa ska prata med Fru Hedfors
om hon vill vara med att dra lite i det projektet, hon verkar ha intresse . Info varför det bara blev en lekdel
för de små barnen kommer på årsmötet.
• Blomlådor – 400 kr/par budgeteras. Pernillas låda blir över, finns inget bra ställe att sätta den på.
• Anslagstavlan – Regler för denna finna angivna på föreningens websida.
• Vattennätet i området kommer inte att bytas ut, ligger inte på kommunens priolista.
9. Trafiksäkerhet:
• Övergångsstället vid Netto – Björn söker ansvarig på kommunen för att försöka få fram information.
• Hastigheter – Polisen har gjort en kontroll och några fick böter (55-65km/h) trots halka. Pernilla försöker få
till en till kontroll under våren.
10. Webbsidan:
• Inget nytt, det fungerar bra. Foton och historia inlagd.
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11. Övrigt:
Om det inga nya ledamöter visar intresse under årsmötet kommer förening läggas på is. Info om detta finns i
kallelsen till årsmötet.

Vid protokollet
Björn Stjärne
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