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Protokoll från styrelsemöte 2016-05-25
Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Linda Pålsson (sekreterare), Anna
Petersén, Kerstin Alm, Andrea Stjärne, Johanna Severed.
Agenda
1.

Beslut om dagordning - den ur styrelsen som har mötet hemma hos sig ska
skriva ut dagordning så det räcker till samtliga närvarande. Elisabeth tar
med sig föregående protokoll.

2. Föregående protokoll godkännes.
3. Grannsamverkan - Samuel har tagit kontakt med Gert Kvist
säkerhetsamordnare i kommunen så att de går vidare med våra ärenden och
skickat vidare till berörda. Tuva appen finns och har testats lite av gruppen
men de har upplevt den i nuläget överflödig då mail och FB fungerar. Om det
är så att det händer något i området skickar Kerstin det till oss i styrelsen och
även till Nils så det kan läggas ut på FB. Information som grannsamverkans
gruppen får från polisen är enbart inbrott i villorna.
4. Lekplatsen - Linda har fått information av Jenny-My Eliasson att det är okej
att vi ställer ut saker med avsändaren villaföreningen.
Nu har den giftiga druvflädern blivit bortröjd av kommunen och alla
taggbuskar, även de som växer på ovansidan mot radhusen.
Vi har även mailat till Jenny-My om att fotbollsplanen inte har skrapats men
ännu inte fått något svar om när det ska ordnas.
Vi har fått svar från kommunen att vi inte kommer att få något mer
fotbollsmål och grill, detta har nu skickats vidare till kommunpolitiker.
Troligtvis kommer det läggas en motion om hur lekplatsernas inom
kommunen ska skötas. Anna ska maila och få diarienummer från Rolf
Sandström.
Det saknas även sand, vilket inte har blivit påfyllt på länge och detta är en
säkerhetsfråga. Linda ska ta detta med Jenny-My.

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

AVSÄNDARE

DATUM

SIDA

Linda Pålsson

2016-05-25

2 (3)

Nu saknas det ett barnbord och en liten sopborste och en stor som kan finnas
att städa med. Linda gör detta någon gång under sommaren. Kvitto lämnas
sedan till kassör Börje Hillfält Rådjurstigen 3.
Anna ska kolla upp vad Tengblads har för arbetsuppgifter i avtalet från
kommunen då vi upplever att det inte sköts som det ska.
Tänk på att det inte får stå något innanför staketet vid gungorna.
Det finns en barnstrateg i kommunen, detta kan vara nästa steg i arbetet kring
lekplatsen om inget händer från kommunen.
5. Kettilsvallen - Andrea har skickat in ansökan till fonden. Angående offerten
från Sörmans bygg och entreprenad känner styrelsen att den var hög så fler
offerter ska tas in när vi vet om vi har fått klart om vi får pengarna eller ej.
Andrea kollar upp hur lång tid det kommer ta innan vi får svar från
Wennbergs donation.
Johanna ska ta in offert från Markmiljö och eventuellt fler bolag.
6. Trafiksäkerhet - gruppen för hastighetsöversynen hade möte i måndags kväll.
De har fortfarande inte fått något svar på deras frågor kring
hastighetsöversynen. Peter ska nu ringa Johnny Hjälmrin som har hand om
hastighetsöversynen. Kommunen har nu påbörjat arbetet med gångvägen till
busshållplatsen. Peter har även fått muntligt från Johnny att säker övergång
från Lundgatan mot golfbanan ska ordnas.
7. Ekonomi - vi har nu fått in medlemsavgift från 111 hushåll, plus att vi har 2
som har betalt 2 gånger vilket gör att vi nu ligger i fas med budget.
8. Rapport från senaste aktivitet - inget att tillägga.
9. Planering av nästa aktivitet - Nationaldagen. Elisabeth kommer att spela
gitarr. Extra utskick om detta kommer att skickas ut under nästa vecka. Det
bör även läggas ut på FB, detta ber Elisabeth Annis att ordna.
10. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna, m.m.) Nu går häftet med
information från villaföreningen ut.
11. Nästa möte - 13/9 kl. 19.00 hemma hos Anna.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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12. Övriga frågor.
-

Arbetsgruppernas mandat och funktion.
Arbetsgruppen ska ha mandat och ta ansvar men när det är en ekonomisk
fråga ska det lyftas med styrelsen.

-

Under styrelsemöte hade en presentation av varandra.

-

Ullaredsgruppen kommer att gå ut med information under augusti,
förslagsvis vecka 34.

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

