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Protokoll från styrelsemöte 2015-08-25
Närvarande: Elin Ingvarsson (ordförande), Anna Petersén (sekreterare), Emanuel
Schmidt, Kerstin Ahlm.
Agenda
1.

Föregående protokoll

2.

Brandskyddsutbildning
Utbildning i höst? Anpassad till barn över 7 år? Kerstin tar frågan vidare i
Grannsamverkan.

3.

Aktivitetsplanen
Vid möte i juli med Harald Björkdahl, ansvarig på tekniska, och Emanuel
framkom att kommunen är ansvariga för bandyplan. Åtgärder för att
underhålla den ska prioriteras enligt Harald. Innan vinter bör den
underhållas för att kunna användas som isrink. Kontaktpersoner i området
för aktivitetsplanen är tillfrågade.
Fotbollsplanen sköter inte kommun underhåll av. Förslag i styrelsen är att
leja ut arbetat att rusta upp planen med nytt tillplattat grus samt lägga ut
konstgräs. Anna kontaktar Stickans fixartjänst. Avvakta med åtgärd innan
behov av upprustning gjorts.

4.

Målning av bro
Kommunen ska måla broräcket vid gångvägen mellan Kettilstorp och Gamla
Råslätt. Emanuel kontaktar Harald Björkdahl igen. Bilder på bron skickas
även till Harald.

5.

Belysning vid gångväg
Elin kontaktar kommunen med förslaget att el tas från befintligt elskåp där
belysning ska placeras.

6.

Blomlådor
Felplacerade? Svårigheter att komma fram med lastbil pga fel avstånd
emellan. Kerstin kontaktar Elisabeth Stalin på kommunen för kontroll.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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7.

Parkering på området
Diskussion kring säkerhet, hastighet och behov. Frågan lyfts på nästa möte.

8.

Övergångställe Norrahammarsvägen
Lyfts på nästa möte

9.

Ullaredsresan
Elin mejlar Kristina Lagerkvist och ber henne ta fram lämpligt datum i
oktober kl. 8.00 – 16.00, för Ullaredsresan, Kristina kontaktar sedan
chauffören och bokar bussen. Telefonanmälan görs till Elisabeth.
Medlemsavgift ska vara betald till föreningen för att få delta.

10. Nästa möte
Måndagen den 5 oktober hos Kerstin
Vid anteckningarna
Anna och Kerstin

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

