
 

 
 
 

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

AVSÄNDARE 

Erik Åkesson 

DATUM 
2015-01-11 

SIDA 
1 (2) 

 

Protokoll från styrelsemöte 2014-10-01 

Närvarande: Anna Petersén, Elin Ingvarsson (ordförande), Karolina Arnesson, 
Kerstin Ahlm, Erik Åkesson (sekreterare). 

Agenda 

1. Beslut om dagordning: 
Dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll: 
Inget att notera. 

3. Grannsamverkan: 
Karolina och några grannar har haft ett möte med Lena Fossheimer, 
sektionschef på kommunen, med anledning av händelserna vid Kättilstorps 
gård. En samordnare och två från bostadssociala gruppen som har daglig 
kontakt med de boende deltog också.  
Bostadssociala gruppen besöker boendet någon gång per dag. Man är aldrig 
där nattetid. För flera år sedan hade man vaktbolag som patrullerade på 
nätterna men det har man alltså inte längre. 
Från kommunens sida menar man att boendet är för stort men att det inte är 
stökigare än tidigare. De som ställer till problem är inte de boende utan 
gäster. 
Deltagarna på mötet fick telefonnummer och mejladress till de ansvariga på 
kommunen och uppmanades höra av sig om det händer något. 
Styrelsen föreslog att vi avvaktar och ser om det blir bättre, annars kan vi 
kräva mer bevakning kvällar och nätter.  
 
Hastigheten på Norrahammarsvägen: Anna kontaktar Henrik Fallegård på 
kommunen och frågar när det blir aktuellt med en översyn av hastigheten för 
Norrahammarsvägen. 
 
Kerstin rapporterade från senaste mötet i grannsamverkansgruppen: man 
planerar ett nytt utskick till de boende och frågar om styrelsen vill lägga till 
information. Just nu tycker vi det räcker med att hänvisa till hemsidan och 
Facebook. Vi anser att det är bäst att göra utskick om höga häckar och 
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liknande till alla boende, snarare än att rikta till några få. Henrik Severed 
ombeds skriva ihop utskicket, Erik kan skriva ut. 
Trygghetsdag/områdesdag med räddningstjänsten planeras till våren. Ett 
förslag är att kombinera med After Work på golfklubben. 

4. Lekplatsen: 
Elisabeth föreslår att vi söker stipendier. Eftersom det är kort varsel och 
lekplatsgruppen inte har kommit igång än så frågar vi Elisabeth om hon har 
tid att skriva ihop en ansökan. 

5. Kettilsvallen: 
Inget att notera. 

6. Ekonomi: 
Inget att notera. 

7. Rapport från senaste aktivitet: 
Inget att notera. 

8. Planering av nästa aktivitet (Ullaredsresan): 
Allt är under kontroll, 26 anmälda före mötet (37 anmälda den 6 oktober). 

9. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.) 
Elin och Nils har börjat sätta ihop en mejllista från tidigare kontakter och 
listor. Hittills är det cirka 60 adresser. Någon från 
Grannsamverkansgruppen, förslagsvis Henrik, får också listan. Stöter man 
på någon boende som vill få utskick via e-post kan man hänvisa till Elin. 

10. Nästa möte: 
19 november på Anna-Gretas. 
Kerstin bokar bord, Elin bjuder Börje. 

 


