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Protokoll från styrelsemöte 2016-04-13 

Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Linda Pålsson (sekreterare), Anna 

Petersén, Kerstin Alm, Andrea Stjärne. 

Agenda 

1. Presentation av nya styrelsen. 

Denna punkt flyttar vi till nästa möte då 2 av styrelsemedlemmarna ej hade 

möjlighet att medverka vid detta tillfälle. 

2. Genomgång av styrelsen. 

- Aktualisera val av vice ordförande. Emma Rundblad Jesenius har anmält 

intresse av att vara vice ordförande. Beslut av detta tas vid nästa 

styrelsemöte. 

- Sekreterare – infomail. Elisabeth föreslår att styrelsen ska utse 

permanent sekreterare, denna person ska även sköta infomailen. Om 

ingen person tar sig an detta uppdrag kommer sekreterarrollen att vara 

rullande. Dock måste en person ansvara för infomail. 

3. Bevaka/kolla upp till nästa gång. 

Kommunen har lovat grillplats och bord till lekplats. Har detta kommit på 

plats? 

Gruppen för hastighetsöversynen kommer träffas innan nästa styrelsemöte, 

de ska även ta kontakt med Jhonny som informerade om hastighetöversynen 

på villaföreningens årsmöte.  

4. Söndag 17/4 på Kettilsvallen. 

Grill- och städdag. 

Gruppen för Kettilsvallen kommer presentera utfall av enkät kring 

konstgräsplanen.  

Gruppen för Kettilsvallen presenterar sig. 

Styrelsen presenterar sig. 

Alla kommer att få skriva namnlappar och bära under dagen. 
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Inbjudan till denna dag har gått ut genom enkät i brevlådor och via FB. 

Elisabeth har även satt inbjudan på anslagstavlorna. Påminnelse om dagen 

kommer gå ut via mail och FB. Detta gör Ulf Sjöberg. 

5. Info om ej betala medlemsavgifter – åtgärd. 

Påminnelse om ej betalda medlemsavgifter kommer att gå ut inom kort. I 

nuläget är det många som ännu ej betalt. Erik Åkesson har skrivaren där 

dokumentet ska skrivas ut. Detta görs på gula papper som finns hos Erik. 

Påminnelse av betalning ska ej sättas upp på anslagstavlorna. 

6. Kommande styrelsemöten 

26/4 hos Linda Pålsson kl. 19.00 

25/5 kl. 19.00 plats ännu ej bestämd. 

7. Övrigt 

Säkerhetsvandring kommer ske av grannsamverkansgruppen inom kort. De 

kommer bland annat att se över gångvägen mellan Kättilstorpsgatan och 

Norrahammarsvägen. Lämna gärna in förslag på fler ställen gruppen ska titta 

på. 

Kommunen ska ordna gångvägen mellan Kättilstorpsvägen och 

busshållplatsen. Hela vägen kommer att asfalteras och trapp ska ses över. 

Detta bevakar Peter Hedfors. 

Det finns en plastmaskin hos Peter och Elisabeth Hedfors där dokument som 

ska upp på anslagstavlorna kan plastas in.  

Anslagstavlor finns vis Kulas park och på Kullegatan vid gångväg. Dokument 

som rör villaföreningen sätts även upp vid lekpark och Kettilsvallen. 

Den person som delar ut information i brevlådorna ska även se till att samma 

information kommer upp på anslagstavlor och övriga informationsplatser. 

 


