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Protokoll från styrelsemöte 2016-04-26
Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Andrea Stjärne (sekreterare), Linda
Pålsson, Anna Petersén (närvarande när punkt 4 & 5 diskuterades), Kerstin Alm.
Agenda
1.

Beslut om dagordning
Godkändes. Presentation och val av nya styrelsen får göras vid nästa tillfälle
eftersom vi inte var fulltaliga.

2.

Föregående protokoll
Godkändes. Däremot saknas protokollet från årsmötet vilket Elisabeth ska
kontrollera.

3.

Grannsamverkan
Kerstin berätta att arbetsgruppen genomfört en säkerhetsvandring i
området under förra veckan. Kommunen närvarade inte. Det som framkom
var:
-

Gatubelysning är trasig på många ställen. Detta är redan anmält till
kommunen.

-

Gångvägarna ner till Råslätt är obelysta men kommunen har tidigare
nekat till att sätta upp belysning med hänvisning att vägarna inte är så
frekvent använda.

-

”genvägen” på Kettilstorpsgatan, i höjd med kettilsvallen ut på
Norrahammarsvägen inspekterades och det fördes på tal om vem som
ansvarade för denna. Kontakt med kommunen är initierad.

-

Klas är även på gång att kontrollera en kantsten vid korsningen
Norrahammarsvägen och Lundgatans södra infart samt att det är stopp i
avloppet vid samma utfart.

-

Även problem med parkeringar i området. Utanför lekplatsen parkeras
det på trottoaren. Är en säkerhetsrisk då barnen inte kan befinna sig på

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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trottoaren samtidigt samt att sikten blir skymd för andra bilister. Skyltar
om parkeringsförbud diskuterades men förläggs till senare möte.

4.

Lekplatsen
Vi redigerade ett brev som ska skickas till kommunen angående åtgärder som
ej är genomförda såsom utlovat. Här tas upp bla att det utlovade bordet,
stolarna och grillplatsen fortfarande saknas. Anna reviderar och skickar
därefter nya upplagan.
Linda åtog sig uppgiften att kontakta kommunen och fråga vem som
huvudansvarig om det placeras ut egen utrustning på lekplatsen. Därefter får
vi ta ställning till om vi som villaförening ska ha ett ansvarsområde här för
underhåll av befintlig, privat egendom på lekplatsen.

5.

Kettilsvallen
Boenden i området har efter enkätsvar beslutat att det ska utformas en
grusfotbollsplan på Kettilsvallen. Vi inväntar kostnadsförslag, från Richard
Sörman, för att iordningsställa denna.
Det beslutades att vi ska ansöka ur fonder för att få medel till Kettilsvallen.
Saker som kan vara aktuella för bistånd diskuterades såsom sandlåda,
gungställning, sittplats med tak, redskapsförvaring och anslagstavla. Andrea
ansvarar för fondansökan.
Linda ska även mejla kommunen för att efterhöra om det är möjligt att
erhålla ytterligare ett basketmål till vallen då det i nuläget endast finns ett.

6.

Trafiksäkerhet
Det är nu beslutat att det ska vara 40 km/h i området. Kommunen har även
uppgett att man ska åtgärda korsningen Norrahammarsvägen och
Lundgatans norra infart. Det är inte beslutat hur denna åtgärd kommer
slutföras.

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

AVSÄNDARE

DATUM

SIDA

Andrea Stjärne

2016-04-26

3 (3)

Ett brev har även författats av villaföreningen till Kommunen angående
hastighetsöversyn vilket gicks igenom.
Diskussion fördes om att utbudet av blomlådor i hastighetsdämpande syfte
kan utökas.
7.

Ekonomi
Påminnelse om betalning till villaföreningen har delats ut.

8.

Rapport från senaste aktivitet.
Se punkt 5

9.

Planering av nästa aktivitet
Kerstin ska prata med Kristina Lagerqvist angående datum för
Ullaredsresan.
Nationaldagsfirandet är även i antågande och vi beslutar att vecka 20 ska gå
ut en folder med information om nationaldagsfirandet samt att alla
arbetsgrupper skriver en rad om sin grupp. Linda sammanställer foldern.

10. Information
Nils ska ordna så facebook och webbadress loggan blir tydligare framställd
på brev och i info som går ut.
11. Nästa möte
Den 25/5 kl 19 hemma hos Andrea Stjärne

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

