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Protokoll från styrelsemöte 2014-05-14
Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Elisabeth Hedfors, Kerstin Ahlm, Erik
Åkesson (sekreterare).
Agenda
1. Beslut om dagordning:
Dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll:
Inget att notera.
3. Grannsamverkan:
Roger Sandbacka ersätter Eva Petersson i grannsamverkansgruppen. Han tar
kontakt med polisen och Keolis angående den höga hastigheten på
Norrahammarsvägen.
Nytt möte är planerat till september.
Gruppen undersöker om det går att anordna en aktivitet med
räddningstjänsten. Målgruppen är barnfamiljer, det är därför bäst om det
kan ske en helg. Vi föreslår september eller eventuellt början av oktober.
Det har varit flera stölder i området den senaste tiden. Tre cyklar har stulits
(en stöld uppklarad) och en gräsklippare stals från Lundgatan. Roger tar
kontakt med Rolf på polisen.
4. Lekplatsen:
Ulf Sjöberg ställer upp som lekplatsgruppens kontaktperson gentemot
kommunen. Ulf kontaktar Therése Evertsdotter-Staaf på Tekniska kontoret
och planerar in ett möte tillsammans med Emma eller Elisabeth.
Emma slutar i gruppen, hon ersätts av Anna Thorsén och Alexandra
Brengdahl. Emma och Elisabeth överlämnar till den nya gruppen, som nu
består av Anna, Alexandra och Anna Petersén.
Kommunen har fyllt på ny sand i sandlådan och äntligen tagit bort den giftiga
fläderbusken.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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5. Kettilsvallen:
Peter har inte fått kontakt med Andreas angående det lösa nätet vid
Kettilsvallen.
6. Ekonomi:
90 hushåll har hittills betalat medlemsavgiften. 27 stycken anmälde
samtidigt e-postadress.
7. Rapport från senaste aktivitet:
Inget att notera.
8. Planering av nästa aktivitet (6 juni-festen):
Erik planerar lekar, Anna och Tomas lånar ut redskap.
Elisabeth och Peter sköter inköp.
Elisabeth frågar Emma om hon vill sköta dekorationerna.
Peter spelar och gör anslag.
Vi träffas 14.15.
9. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.)
Kombinerat utskick från grannsamverkansgruppen och styrelsen:
Elin visade upp utkast till utskick. Mittuppslaget innehåller information från
grannsamverkan. Framsidan innehåller information om 6 juni-firandet, på
baksidan står namn och adress på oss i styrelsen samt information om
medlemsavgift samt uppmaning att skicka in e-postadresser. Foldern delas ut
i början av vecka 22.
Elin ansvarar för att e-postlistan hålls uppdaterad. Vid ändringar meddelar
hon den i grannsamverkansgruppen som är ansvarig för att skicka ut
meddelanden. Ambitionen är viktig information både ska skicka ut på epostlistan och läggas ut på Facebook-sidan.
10. Nästa möte:
20 augusti 19.00 hos Erik.
11. Övriga frågor:
Erbjudande har kommit till infomejlen om service av luftvärmepumpar för
boende i området. Vi väljer att inte sprida det vidare eftersom det kan tolkas
som att vi går i god för företaget.

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

