Protokoll för styrelsen Kettilstorps Villaförening 2012-08-20 hos Elin Ingvarsson
Närvarande:Elin Ingvarsson (ordförande), Anna Thorsén, Tomas Persson Thorsén, Andreas
Bengtsson, Ulrika Nilsson, Kerstin Ahlm, Martin Ahlm,Kristina Lagerkvist, Erik Åkesson (sekreterare).
1. Ullaredsresan
Ullaredsresan blir den 23 september. Avresa 8.00, beräknad hemkomst 17.00. Priset för att
hyra bussen blir ungefär som förra året, dvs. högst 5.000 kr. Vi bokar en buss för 50 personer.
Priset per person blir 50 kr även i år. Sista anmälningsdag är 10/9, Kristina tar emot
anmälningarna.
Elin ber Peter göra en lapp till anslagstavlan.
2. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir det årliga restaurangbesöket. Vi försöker boka bord på den nya
tapasrestaurangen den 4 oktober. Kristina bokar och bjuder med Börje.
3. Lekplatsen
Lekplatsgruppen har fyllts på med flera frivilliga. Förmodligen kommer de inte hinna med att
göra en ansökan om stipendier i höst utan fortsätter arbetet med att planera en förbättring
av lekplatsen och få till en ansökan nästa år.
4. Anslagstavla
Anna har påmint Claes om anslagstavlan vid Kullegatan. Tillägg efter mötet: anslagstavlan är
nu på plats och Kerstin ordnar ett välförtjänt presentkort till Claes.
5. Bänk till hörnet Gärdesgatan/Lundgatan
Anna och Tomas har kollat på Blocket efter en ny bänk till hörnet vid
Gärdesgatan/Lundgatan. Ännu har de inte hittat någon till rimligt pris. Vi diskuterade
stöldrisken, det vore bra om bänken kan förankras på något sätt.
6. Hemsidan
Nils Ingvarsson tar över ansvaret för föreningens webbplats och presenterade sina idéer om
en hur webbplatsen kan förnyas. Tanken är både att göra den roligare och lättare att
underhålla och förbättra kontaktmöjligheterna för besökare. Ett byte av webbhotell skulle
eventuellt kunna sänka föreningens kostnader. Mötet var mycket positivt och Nils fortsätter
arbeta med sidan.
7. Fibernät
Nils presenterade också en möjlighet att få ner kostnaden för att ansluta till fibernät via
Wetternet. Om fler än 24 hushåll i området ansluter sig går det att få ner
anslutningskostnaden. Nils kollar vad priserna blir beroende på hur många hushåll som
ansluter sig. Vi går sedan ut med en icke bindande intresseanmälan.
8. Grannsamverkan
Kerstin berättade att flera har anmält sig till att vara med i grannsamverkansgruppen.
Grupper är nu fyra personer, de har sitt första möte i dagarna.
9. Övriga frågor
Tomas kom med ett förslag på att föreningen kunde ordna regelbundna tipspromenader.
Tidigare har golfklubben haft tipspromenad, kanske är de öppna för ett samarbete med oss –
tex tipspromenad med fika i golfrestaurangen.

