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Verksamhetsberättelse 2013 

Styrelsen har haft sammanlagt sex styrelsemöten under verksamhetsåret. Vid 

samtliga styrelsemöten har styrelsen varit beslutsför.  

Följande personer har under året ingått i styrelsen:  

 Elin Ingvarsson (ordf.) 

 Elisabeth Hedfors (v.ordf.) 

 Erik Åkesson (sekr.) 

 Ulrika Nilsson 

 Kerstin Ahlm 

 Andreas Bengtsson 

 Anna Thorsén 

ersättare: Martin Ahlm 

 Peter Hedfors 

 Tomas P. Thorsén 

 Jan Samefors 

Börje Hillfelt är kassör i villaföreningen. Han rapporterar till styrelsen men är själv 

inte styrelsemedlem. Styrelsen utgör valberedning inför årsmötet. Villaföreningens 

revisor är Ulf Sjöberg.  

Föreningen har under året haft 123 betalande medlemmar av Kettilstorps totalt 175 

hushåll.  

Efter diskussion kring årets arbetsplan vid årsmötet 2013-03-06 fick tillträdande 

styrelse med sig några punkter att arbeta på. Med utgångspunkt från arbetsplanen 

har följande åstadkommits: 

Grannsamverkan 

Gruppen för grannsamverkan har genomfört den trygghetsvandring som 

planerades. Protokollet från trygghetsvandringen finns tillgängligt på 

villaföreningens hemsida.  

Gemenskap 

6-junifesten på lekplatsen upprepades. Det ordnades lekar för stora och små, 

föreningen bjöd på glass och vi som deltog fikade tillsammans. Vår uppfattning är 
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att den här eftermiddagen var mycket uppskattad av de grannar som var med. Tur 

med vädret hade vi också.  

I september ordnades en bussresa till Ullared. Detta gjordes även förra året och nu 

liksom då uppskattades detta av de som deltog på resan.  

Förfrågan om rabatt på fibernätsanslutning 

Vi fick ett erbjudande av Jönköpings Energi om rabatt utifrån att minst 25 hushåll 

anslöt sig samtidigt och att kommunen kunde fakturera föreningen för samtliga 

anslutningsavgifter på en gång. När det skulle sättas samman en grupp av deltagare 

från intresserade hushåll för att arbeta med bindande anmälan och beställning var 

dock intresset svalt. Möjligheten för hushåll på Kettilstorp att få rabatt på 

anslutningen föll på att endast en person från intresserade hushåll ville vara med i 

arbetsgruppen, samt att det inte blev mer än 25 hushåll som var intresserade.  

Webbsida 

Det går att skicka meddelanden till styrelsen direkt via hemsidan. Finns det 

synpunkter på vad som skall vara med på hemsidan tas dessa gärna emot. Nils 

Ingvarsson har löpande under året uppdaterat hemsidan med bland annat samtliga 

styrelseprotokoll. Det finns dessutom en Facebook-sida, där vi bland annat 

påminner om föreningens aktiviteter och tips för grannsamverkan. 

Trafiksäkerhet 

Efter kontakt med kommunen har styrelsen fått besked att farthinder, av den typ 

som byggts på genomfartsvägen i Hovslätt, inte kommer att bli aktuella för Norra 

Hammarsvägen förrän tidigast 2015.  

För att hålla hastigheten nere inne på området är blomlådor utplacerade. 

Föreningen har bidragit med 400kr/lådpar till de blomlådeägare som planterat i 

sina lådor och kontaktat föreningen med kontouppgifter. 

Närmiljö 

Styrelsen fick i uppdrag att kontakta kommunen angående behovet av en 

papperskorg vid gångvägen mittemot Netto. Kontakt är tagen med Tekniska 

kontoret, påminnelse har skickats, men inget har hänt från kommunens sida.  

Styrelsen har även varit i kontakt med tekniska kontoret för att få dem att reparera 

bron nere i ravinen mot Gamla Råslätt. Även här har påminnelse skickats. Senaste 

beskedet är att bron är besiktigad och material är beställt.  
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Lekplatsen  

Arbetet med lekplatsen har bytt fokus under året. Lekplatsgruppen har för tillfället 

släppt tanken på att söka fondmedel för att köpa in begagnade redskap och skänka 

till kommunen för upprustning av vår lekplats. Istället har arbetet fokuserats på att 

kommunen skall prioritera vår lekplats i den översyn som enligt tekniska kontoret 

skall vara klar februari 2014. Lekplatsgruppen har fått fram underlag på att vi i vårt 

område har 135 barn under 12 år, vilket borde motivera att vårt område har större 

behov av en välutrustad lekplats än områden med färre barn.  

I väntan på att kommunen agerar har lekplatsgruppen köpt in och ställt i ordning en 

del begagnade leksaker på lekplatsen för allmän användning. Begagnade sittmöbler 

för vuxna har köpts som en provisorisk lösning i väntan på att kommunen skall 

ordna fler fasta sittplatser, något som kommunen vid kontakt lovat att göra.  

Tyvärr är vår uppfattning att kontakterna med tekniska kontoret inte alls fungerar. 

Kommunen har en servicegaranti som innebär att lekplatser som vår skall ses över 

en gång per vecka. Ogräs skall rensas bort, vilket skedde först när lekplatsgruppen 

efter begäran fått ut en handläggare för att titta på vår lekplats. Sand skall fyllas på 

vid behov, vilket inte har skett alls under året. Handläggaren som var ute 

konstaterade att det växer giftiga fläderbuskar bakom stängslet vid lekplatsens 

grusplan och att denna måste bort. Ett halvår senare är flädern fortfarande kvar. 

Frågor ställda till föreningens handläggare på tekniska kontoret besvaras inte. 

Styrelsen har skrivit både till ansvarig chef på tekniska kontoret och till tekniska 

nämndens ordförande och ifrågasatt hur kommunen sköter sitt uppdrag gentemot 

oss. Vi har inte fått svar.  

Sveriges Radio P4 gjorde i oktober ett inslag om vår lekplats. Artikeln och inslaget 

finns upplagda på föreningens hemsida för intresserade att ta del av.   

 

2013-års verksamhetsår är därmed till ända. Avgående styrelse tackar för sig.  

 

Styrelsen genom Elin Ingvarsson 

Kettilstorp 2014-01-14 
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