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Protokoll från styrelsemöte 2015-03-23
Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Karolina Arnesson, Anna Petersén,
Emanuel Schmit (sekreterare).

1. Föregående minnesanteckningar
Föregående möte var främst förberedelser för årsmötet. Frågan om
vem som ansvarar för underhållet av Kättilstorpsvallen kvarstår
(kommunen eller föreningen).
2. Grannsamverkan
Grannsamverkansgruppen planerar en säkerhetsdag och vill bjuda in
räddningstjänsten. Förslag på datum är den 9 eller 23 maj. Förslag
från styrelsen är att möjligtvis ha plantbytardag och eventuellt rusta
upp vallen samtidigt. Elin Ingvarsson tar frågan med
granssamverkansgruppen.
3. Kättilstorpsvallen
Grinden vid kättilstorpsvallen är skev och några av matborden är
trasiga. Konstgräset på fotbollsplanen är svårspelat och behöver
jämnas ut. Åtgärder som det troligtvis behöver köpas in externt för
att laga. Elin Ingvarsson tar frågan med kommunen om vem som
ansvarar för det grundläggande underhållet av lekplatsen.
4. Lekplatsen
Anna presenterade förslag på brev om upprustningen av lekplatsen
samt hur den är prioriterad i kommunens åtgärdsplan.
5. Belysning
Gångstigen från busshållsplatsen vid Norrahammarsvägen och
Kettilstorpsgatan har framdragna möjligheter till belysning.
Belysningen kan lämpligtvis vara i en låg höjd för att inte störa
närliggande hus. Detta har diskuterats tidigare. Elin kolla med
kommunen.
6. Ekonomi

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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En mer utförlig presentation gjordes på årsmötet. Budget för 2015
föreslår ett visst minusresultat då det för tillfället finns bra utrymme i
kassan.
7. Hastighetsöversyn
Hastighetsöversyn för G:a Råslätt pågår då det finns fastigheter som
upplever störande buller från Norrahammarleden som har 90 som
hastighetsgräns. Översyn kommer ske till hösten. Föreslås att
samtidigt ta frågan om framkomligheten i Kättilstorp. Kontaktperson
på kommunen är Jonny Johansson. För akuta problem med
framkomligheten så kan trafikavdelningen kontaktas. Även
övergången från Lundgatan till golfklubben är osäker och används av
många yngre.
8. Övrigt
Trafiksäkerhet läggs till som en stående punkt i dagordningen.
Kvitton för eventuella utlägg lämnas till Börje.
Emanuel kollar målningen av bron mellan Kättilstorp och G:a Råslätt
med kommunen.
9. Nästa möte
Onsdagen den 22 april kl 18:30 hos Elin Ingvarsson.
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