Protokoll Kettilstorps Villaförening 2011-09-13 Hemma hos Kristina Lagerkvist
Närvarande: ElinIngvarsson, Ulrika Nilsson, Kristina Lagerkvist, Elisabeth Hedfors
+Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet har inte inkommit.
+Lekplatsen
Kommunen har inte färdigställt lekplatsen efter renoveringen. Först nu ska lekmattan läggas på plats.
Man hade glömt av detta. Vid renovering förra hösten, togs i stort sett alla lekredskap bort och i
dagsläget finns bara några få lekredskap för små barn. Det finns ett stort behov av redskap som också
passar högre åldrar. Kommunen har uppmanat oss att ge förslag. Elisabeth Hedforskommer
tillsammans med Margareta Zackrisson,Emma Karlsson och Åsa Smedberg att arbeta fram ett förslag
som inom begränsad ekonomisk ram ändock kan ge en bättre lekpark. Denna plan skall presenteras
för kontaktpersonen i kommunen.
+Infomail
Elin har nu fått alla inloggningsuppgifter till föreningens infomail och får denna direkt till sin hotmailadress och kan därmed har full kolla på inkomna e- brev.
+Brev från gamla Råslätts villaförening
Villaföreningen gamla Råslätt kommer att författa en skrivelse till kommunen angående hastigheten
på Norrahammarsleden. Man begär att den sänks från nuvarande 90 km/tim. Förfrågan har kommit
från dem om vi är villiga att också stå som underskrivare. Vi behöver se deras förslag till skrivelse. Elin
ansvara för att hålla kontakt med Råslättsföreningen och vi återkommer med beslut.
+Aktiviteter
Resan till Ullared den 18 september har nu 33 anmälda. På anslagstavlan sitter sen en dryg vecka ett
meddelande om att vi öppnat för att även icke medlemmar är välkomna med.
Vi funderade på bra aktiviteter för området.Tidigare intresse för badkvällar på Stadsgårdsbadet har
minskat stadigt. Därför beslutade vi att i nuläget inte arrangera några denna säsong.
Vi ber Peter H att undersöka om det finns möjlighet att anordna något i det som i folkmun kallas för
”bönhuset” , alltså kaffehuset!
+Övriga frågor:
Via Kristina hälsar Björn att han kommer att ha svårigheter att delta i styrelsens arbete framöver pga
att hans fru börjat studera.
Torsdagen den 20 oktober kl 18.30 träffas vi på Anna-Gretas restaurang.
Vid protokollet

Elisabeth Hedfors

