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Protokoll från styrelsemöte 2014-08-20
Närvarande: Anna Petersén, Elin Ingvarsson (ordförande), Elisabeth Hedfors,
Karolina Arnesson, Kerstin Ahlm, Erik Åkesson (sekreterare).
Agenda
1. Beslut om dagordning:
Dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll:
Inget att notera.
3. Grannsamverkan:
En boende på Kättilstorps gård har kört av Norrahammarsvägen och in i
trädgården till huset längst ut på Kullegatan. Tidigare i sommar har någon,
förmodligen samma person, upprepade gånger kört i mycket hög hastighet på
Norrahammarsvägen och även kört med motorcross på cykelvägen. De som
bor i närheten upplever också att det allmänt blivit mer stökigt vid
Kättilstorps gård. Enligt en av de boende är nyinflyttade orsaken. Det upplevs
också som att polisnärvaron blivit mindre senaste tiden.
De som bor i närheten av gården ber om ett möte med Curt Blomdahl som är
ansvarig chef på kommunen för att höra hur man från kommunens sida ser
på boendet, vilket ansvar man har och hur man tänker sig att det ska skötas i
framtiden. Någon från grannsamverkansgruppen tillfrågas om att medverka
vid mötet.
Elin har beställt fram servitutet för gångvägen till busshållsplatsen. Enligt
servitutet har kommunen rätt att sätta upp belysning. Grannsamverkan tar
kontakt med kommunen för att undersöka om de kan ordna detta.
4. Lekplatsen:
Anna Thorsén och Anna Petersén träffar Emma och Elisabeth för en
överlämning i lekplatsgruppen. Den nya gruppen får fundera över vilken
strategi man vill gå vidare med. Stipendiemedel går att söka först 2016.
5. Kettilsvallen:
Inget att notera.

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

AVSÄNDARE

DATUM

SIDA

Erik Åkesson

2014-08-26

2 (2)

6. Ekonomi:
Inget att notera.
7. Rapport från senaste aktivitet (6 juni-festen):
Färre än tidigare år deltog, säkert beroende på att dagen i år inföll en fredag,
men vi som var där hade trevligt.
8. Planering av nästa aktivitet (Ullaredsresan):
Kerstin kontaktar Kristina och ber henne kolla om det går att anlita samma
chaufför som tidigare och när bussen är ledig. Styrelsens förslag är 5:e eller
12:e oktober om det går.
Vi föreslår att hemresan är kl. 16, alltså en timme senare än tidigare.
Som förra året blir biljettpriset 100 kr varje medlem får ta med en extra
person.
9. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.)
Erik och Elin kollar om de har kvar utskick från förra årets Ullaredsresa, som
kan uppdateras.
10. Nästa möte:
1 oktober 19.00 hos Anna.
11. Övriga frågor:
Elisabeth har fått erbjudande om rabatt till medlemmarna från Målarnas
färg. Hon skickar aktuell medlemslista till dem och ber Nils lägga upp
information på hemsidan.
Anna har tidigare anlitat en fönsterputsfirma som ger rabatt om flera hushåll
anlitar dem samtidigt. Nästa gång det blir aktuellt skickar hon ut en förfrågan
till oss andra och lägger ut information på föreningens facebook-sida.

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

