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Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen har haft sammanlagt 7 styrelsemöten under verksamhetsåret, varav ett på restaurang
Anna-Gretas. Vid samtliga styrelsemöten har styrelsen varit beslutsför.
Följande personer har under året ingått i styrelsen:
Björn Stjärne
Elin Ingvarsson
Elisabeth Hedfors
Erik Åkesson
Kristina Lagerqvist – kassör
Ulrika Nilsson
Ordförandeskapet har under året varit ambulerande mellan styrelsens medlemmar, liksom
sekreterarrollen. Styrelsen utgör valberedning inför årsmötet. Villaföreningens revisor är Per Jensen.
Föreningen har under året haft 117 betalande medlemmar av Kettilstorps totalt 175 hushåll.
Styrelsen har under året arbetat utifrån föreningens syfte enligt fastslagna stadgar. Detta har
inneburit följande:
Gemenskap
En stor del av syftet med Kettilstorps Villaförening är att vi som bor här skall lära känna varandra och
komma varandra lite närmare. Styrelsen har genom åren arbetat för detta på olika sätt. Ett sätt har
varit att hyra Stadsgårdsbadet för medlemmarnas räkning. Då uppslutningen vid de senaste
badtillfällena inte har varit vad styrelsen hoppats på, beslutade vi i år att avvakta med fler baddagar.
Om intresse finns kan baden återkomma. Istället anordnades en bussresa till Ullared i september. Vi
fick mycket positiv respons från medlemmarna som var med på denna resa och detta är något som
kan göras om även nästa år.
Vi har även undersökt möjligheten att anordna någon form av aktivitet för föreningens medlemmar i
gamla skolan, ”kaffehuset”. Tyvärr föll detta på att kostnaden blir alltför hög.
Trafiksäkerhet
Tillsammans med Gamla Råslätts egnahems- och intresseförening har vi skickat in en skrivelse till
kommunen som rör hastighetsöversyn på Norrahammarsleden. Syftet med skrivelsen är att försöka
få till en hastighetssänkning på sträckan Röde Påle – Grästorp från dagens 90km/h till 70 eller
60km/h. Genom detta skulle vinsten bli sänka bullernivåer, minskad miljöpåverkan och minskad
olycksrisk vid korsningarna. Skrivelsen har hos kommunen fått ärendenummer 2011/289 och en
handläggare som tittar på ärendet.
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Vi har haft ett bra samarbete med föreningen på Gamla Råslätt i den här frågan. Föreningarna är
överens om att även i framtiden samarbeta med gemensamma frågor där vi vill utöva påtryckningar
på kommunen eller andra myndigheter.
Under året har vi kontaktat polisen med anledning av höga hastigheter på Norrahammarsvägen.
Polisen har efter denna kontakt gjort en hastighetskontroll.
Under sommarhalvåret har blomlådor stått framme för att sänka hastigheten på Kettilstorp.
Föreningen har bidragit med 400kr/lådpar till de blomlådeägare som planterat i sina lådor och
kontaktat föreningen med kontouppgifter.
Närmiljö
Styrelsen har under året haft upprepade kontakter med kommunen angående vår lekplats. Tyvärr har
kommunen varit dålig på att återkomma med svar. Vid renoveringen hösten 2010 togs i stort sett
alla lekredskap bort och i dagsläget finns bara några få lekredskap för små barn. Kommunen har gått
med på att vi skall få presentera ett eget förslag på hur vi vill att lekplatsen skall vara utrustad
framöver. En arbetsgrupp har tillsatts för detta.
Bänkarna vid Kettilsvallen har kommit på plats. Föreningen har lämnat ett bidrag till en ny snöslunga,
istället för den som körts sönder då isbanan snöröjdes förra vintern. Detta för att isbanan även i år
skall kunna nyttjas om det faller snö.
Grannsamverkan
I slutet av året drabbade en inbrottsvåg Jönköping. Även boende på Kettilstorp har råkat ut för
villainbrott. Grannsamverkan mot brott har funnits på vårt område, men har de senaste åren legat
nere. Styrelsen har till årsmötet bjudit in representanter från Polisen som skall informera om
grannsamverkan och hur detta skulle kunna startas upp igen.
Webbsida
Webbsidan har under året uppdaterats av Jan Hellkvist. Den tidigare hemsidan, som också legat uppe
på nätet, har nu en gång för alla släckts ner.

Därmed läggs 2011-års verksamhetsår till handlingarna. Avgående styrelse tackar för sig.

Styrelsen genom Elin Ingvarsson
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