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Verksamhetsberättelse 2014 

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.) 
 Kerstin Ahlm 
 Anna Petersén 
 Karolina Arnesson  

ersättare: Peter Hedfors  
 Martin Ahlm 
 Marc Svensson 

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 100 betalande medlemmar av Kettilstorps totalt 175 
hushåll.  

Styrelsen har under året arbetat utifrån föreningens syfte enligt fastslagna stadgar, 
samt utefter vad som diskuterades kring punkten arbetsplan vid årsmötet 2014-02-
25. Detta har inneburit följande:  

 

Grannsamverkan 

Christer Pettersson från Polisen kom till vårt årsmöte och informerade kring 
grannsamverkan. Villaföreningens grannsamverkansgrupp har möten några gånger 
om året och arbetar med trygghetsfrågor utifrån Polisens grannsamverkansmetoder. 
Gruppen får e-post från Polisen när något händer i vårt område. Under året har 
styrelsen påbörjat en e-postlista med adresser till villaföreningens medlemmar. Ett 
av syftena med e-postlistan är att snabbt kunna sprida information som 
grannsamverkansgruppen får från Polisen. Vi använder även föreningens 
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Facebooksida som informationskanal. Tyvärr har det varit ett antal stölder och 
inbrott i vårt område under 2014.  

 

Trafiksäkerhet 

Ett utskick har gått ut till alla hushåll som informerar om det ansvar varje villaägare 
har för växtlighet på egen tomt. För en säker trafikmiljö på området krävs att var 
och en klipper träd, häckar och buskar som växer ut mot gator och trottoarer. 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. 

I kommunen pågår en hastighetsöversyn. Styrelsen har varit i kontakt med 
kommunen och anmält intresse för att ingå i referensgrupp när översynen kommer 
till vårt område. Troligen blir detta hösten 2015.  

 

Närmiljö 

Under året har de grannar som bor närmast Kättilstorps gård upplevt att det blivit 
allt stökigare. Kulmen var en incident på Kullegatan i slutet av sommaren då en 
besökare till Kättilstorps gård kom körandes i hög fart på Norrahammarvägen, 
tappade kontrollen och körde igenom ett staket in i en trädgård. Lyckligtvis kom 
ingen till skada.  

Efter denna händelse bokades ett möte med ansvariga på kommunen, där 
Kättilstorps gård diskuterades. Ansvariga på kommunen menar att det är besökande 
till de boende, snarare än de boende själva, som orsakar stök. Styrelsens 
uppfattning är att de ansvariga för Kättilstorps gård tar vår oro på allvar och att 
detta var ett bra möte. Vi har fått kontaktuppgifter och kontaktpersoner som 
kontaktas vid incidenter.  

 

Gemenskap 

Liksom förra året ordnade styrelsen en gemensam aktivitet på nationaldagen 6 juni 
i lekparken och en resa till Ullared. Jämfört med förra året deltog något färre 
grannar på aktiviteten 6 juni (kan bero på att detta var en långhelg och många 
grannar var bortresta) och något fler bussresenärer till Ullared.  
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Information 

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 en Facebook-sida, där vi bland annat påminner om 
föreningens aktiviteter och tips för grannsamverkan. Från i år har styrelsen även 
börjat använda e-postlista för att nå ut med information.   

 

Lekplatsen 

Inför 2014 var lekplatsgruppens målsättning att få kommunen att prioritera vår 
lekplats i den översyn av kommunens lekplatser som färdigställdes under året. 
Under våren hade villaföreningen ett möte med representanter från kommunen, där 
vi fick kommunens tankar kring vår lekplats. Enligt dessa representanter togs den 
gamla lekplatsen ner då den utgjorde en säkerhetsrisk och kommunen 
återinvesterade i den lekplatsen som finns idag. Då vår lekplats underhållsmässigt 
håller en god standard tillhör den inte de lekplatser som blivit prioriterade i den 
översyn som nu gjorts. Den dagen vår lekplats blir prioriterad ser kommunen gärna 
att lekplatsgruppen fungerar som referensgrupp för nya investeringar.  

Kommunen håller med om att lekplatsen i dagens standard endast passar för små 
barn, men hänvisar till investeringar som gjorts då Kettilsvallen byggdes och att 
man anser att äldre barns behov i viss mån tillgodoses där.  

Lekplatsgruppen avser fortsätta arbeta för att vi skall få en lekplats anpassad för fler 
åldersgrupper.  
 
 
2014-års verksamhetsår är därmed till ända. Avgående styrelse tackar för sig.  

 

Styrelsen genom Elin Ingvarsson 

Kettilstorp 2014-01-23 


