
 

 
 
 

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen. 
www.kettilstorp.se 

AVSÄNDARE 

Erik Åkesson 

DATUM 
2013-10-30 

SIDA 
1 (2) 

 

Protokoll från styrelsemöte 2013-10-22 

Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Kerstin Ahlm, Peter Hedfors, Andreas 
Bengtsson, Anna Thorsen, Ulrika Nilsson, Erik Åkesson (sekreterare). 

Agenda 

1. Beslut om dagordning: 
Peter föreslog en fast dagordning som kan gälla vid varje möte. Den godtogs 
som dagordning för detta möte. 

2. Föregående protokoll: 
Inget att notera. 

3. Rapport från senaste aktivitet (Ullared): 
Resan till Ullared blev uppskattad även i år.Antalet resenärer var knappt 40, 
ingen på mötet hade exakt siffra. Ulrika anmärkte på att tiden i Ullared var 
för kort, inför nästa år överväger vi att skjuta på hemresan någon timme. 

4. Planering av nästa aktivitet: 
Vi satsar på att ha nästa årsmöte vecka 8 eller 9 2014, på golfklubben. Inför 
nästa möte kollar Ulrika lediga datum. 

5. Grannsamverkan: 
Grannsamverkansgruppen organiserade en trygghetsvandring 16 oktober. 
Protokoll från vandringen publiceras på hemsidan. Vi kommenterade några 
punkter i protokollet:  
Hastigheten på Norrahammarsvägen: Ulrika kontaktar Polisen och ber dem 
mäta hastigheten, NTF för att kolla möjligheten att ställa upp en tavla som 
visar hastighet och Keolis för att påpeka att bussarna kör fort. 
”Kullen” mellan busshållplats Hagaberg och Kullegatan: Erik kollar om det 
finns möjlighet att få ljusdesign-studenter att utforma belysning. Om JTH 
ställer sig positiva tar vi upp frågan på årsmötet. 
Träd som hänger ut över gator och gångvägar: Kerstin kollar vad kommunen 
gör åt detta. Vi kan tänka oss att förmedla information till fastighetsägarna 
men kommunen måste vara avsändare. Det konstaterades att även 
kommunen slarvar med detta, t.ex. vid Kättilstorps gård. 
Gångstigen från busshållplats Kättilstorp: Peter har tidigare frågat Klas om 
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han kan ordna nytt räcke vid trappan. Han hade inte tid vid det tillfället, 
Peter frågar igen. 
Bron över Lillån: Elin har kontaktat kommunen och påpekat att bron 
behöver repareras. Andreas meddelar Heidi och Emanuel som gått med på 
att måla bron att vi väntar på att reparationen ska utföras. 

6. Lekplatsen: 
Peter rapporterade  från lekplatsgruppen: vi har fått en ny kontaktperson hos 
kommunen, Harald Björkdal. 
Turerna kring kommunens beslut att först lägga ner och sedan rusta upp 
Älgstigens lekplats 2010-2011 beskrevs.  
Peter och Elisabeth har författat en skrivelse till Tekniska nämnden med 
frågor om hur lekplatserna behandlas i den nya Verksamhets- och 
investeringsplanen, vilken policy man har när man bestämmer vilka 
lekplatser som ska satsas på och hur denna policy ska förändras i den nya 
lekplatsplanen. Vi föreslog några ändringar, Peter skickar skrivelsen till TN. 

7. Kettilsvallen: 
Andreas pratar med de boende vid vallen om deras behov av hjälp från 
föreningen. Det finns pengar i årets budget för mindre upprustningar. 

8. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.): 
Inget att notera. 

9. Ekonomi: 
Elin stämmer av ekonomin med Börje inför nästa möte. 

10. Nästa möte: 
27 november 18:30, om möjligt på restaurang Tegel. Erik bokar bord. På 
mötet bestämmer vi datum för årsmöte och tar upp frågan om ljushögskolan. 

11. Övriga frågor: 
Dagordningsmallen: vi använder mallen även i fortsättningen. Vissa 
justeringar föreslogs. Erik ändrar och skickar ut mallen tillsammans med 
protokollet. Värden för kommande möten ser till att skriva ut några ex. 
Det är bra om mötena är ganska koncentrerade. Vi funderar på om det är 
bättre att fika efter att alla punkter är avklarade. 


