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Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelsen har haft sju möten under verksamhetsåret. Följande personer har 

ingått i styrelsen:  

Elisabeth Hedfors (ordförande) 

Emma Rundblad Jersenius (vice ordförande)  

Andrea Stjärne 

Anna Petersén 

Johanna Severed  

Kerstin Ahlm 

Linda Pålsson 

Ersättare har varit Peter Hedfors och Marc Svensson. 

Börje Hillfelt är kassör i föreningen. Han rapporterar till styrelsen men är inte 

styrelsemedlem. Villaföreningens revisor är Ulf Sjöberg. 

122 av områdets 175 hushåll betalade medlemsavgift under 2016, näst högsta 

antalet de senaste åren. 

 
Gemenskap i området 

 
Ett 30-tal medlemmar deltog vid årsmötet. Gäst var Johnny Hjelmrin från 

Jönköpings kommun, som berättade om den pågående hastighetsöversynen och 

svarade på frågor. 

 

På nationaldagen den 6 juni samlades ett 30-tal barn och vuxna i lekplatsen, 

fikade, sjöng nationalsången och lekte lekar. 

 

En resa till Ullared anordnades som vanligt i oktober. Ett 40-tal boende med 

vänner fyllde upp bussen, särskilt på hemvägen.  

 
Grannsamverkan mot brott 

 

Villaföreningens arbetsgrupp för grannsamverkan möttes tre gånger under året, 

varav ett tillfälle då säkerhetsvandring gjordes genom området. Gruppen arbetar 

med trygghetsfrågor utifrån polisens modell för grannsamverkan.  

 

Gruppen får e-post från polisen när något händer i vårt område, som de 

vidarebefordrar till de medlemmar i föreningen som lämnat sin e-postadress. Även 

föreningens Facebook-sida används som informationskanal. Under 2016 har några 

cykelstölder rapporterats i vårt område, men inga inbrott.  

 

http://www.kettilstorp.se/
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Trafiksäkerhet 
 

Kommunens hastighetsöversyn ledde till att hastigheten på Norrahammarsvägen 

sänktes till 40km/tim. Tyvärr höjdes samtidigt hastigheten inne i området från 30 

till 40 trots föreningens protester. Samtidigt byggdes refuger vid busshållplatserna 

för att minska riskerna för trafikolyckor. Föreningen fick igenom en ny övergång för 

gående och cyklande vid Lundgatans norra utfart. 

 

Gångvägen till busshållplats Kettilstorp gjordes under året om helt med ny trappa, 

räcke, ny asfalt och bättre belysning, efter flera års påtryckningar från föreningen. 

Det blev också klart att det är kommunen, inte markägaren, som har ansvar för 

snöröjning. Cykelspärren ut mot Norrahammarsvägen ersattes med en annan spärr 

för att möjliggöra snöröjningen. Tyvärr togs samtidigt spärren ovanför trappen 

bort, utan att ersättas av något annat skydd. 

 

I ett utskick fick alla hushåll i området en påminnelse om att var och en har ansvar 

att klippa träd och buskar som växer ut mot gator och trottoarer, för att minska 

risken för olyckor.  

 

För att hålla hastigheten nere inne på området placerar några boende ut blomlådor 

i samråd med kommunen. Föreningen ger visst bidrag till jord och blommor. 

 

Lekplatsen 
 

Styrelsens målsättning har varit att få kommunen att prioritera utvecklingen av vår 

lekplats eftersom 24% av de boende är upp till 15 år.  

 

Karin Widerberg (S), boende i området, fick i februari 2016 svar på en interpellation 

i kommunfullmäktige om kommunens arbete med lekplatser, där hon utgick från 

vår lekplats som exempel. Interpellationen och svaret finns på föreningens hemsida. 

Nämndsordföranden hänvisade äldre barn till den relativt nya lekplatsen vid 

Älgstigen. 

  

Efter interpellationen och andra påtryckningar togs äntligen giftiga fläderbuskar 

bort, lekplatsens grusplan skrapades ordentligt och grusplanen fick ett andra 

fotbollsmål. För att göra lekplatsen mer familjevänlig har styrelsen köpt in leksaker 

och en ny sittmöbel för barn. 

 

Innan årsskiftet blev det klart att Tekniska kontorets planering för utbyggnad av vår 

lekplats tyvärr har skjutits upp på obestämd tid. Det har visat sig att antalet barn i 

området saknas som viktigt skäl när beslut tas om vilka områden som ska 

prioriteras. 

http://www.kettilstorp.se/
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Kettilsvallen 
 
Vid årsmötet 2016 valdes en arbetsgrupp som skulle arbeta för utveckling av 

Kettilsvallen. De genomförde en enkätundersökning inför ställningstagandet kring 

framtida investeringar. Enkätundersökningen skickades ut till hushållen digitalt 

och per post. 55 hushåll av 170 svarade på enkäten. 

 

Majoriteten av de som svarade önskade att det förblir en fotbollsplan på området 

och beslut togs i styrelsen att fotbollsplanen ska rustas upp. Föreningen har 

beviljats 18.000kr i fondmedel från Makarna Carl Wennbergs donation. Detta 

tillsammans med medel i kassan ska användas för att täcka kostnaderna. Offerter 

har begärts från flera markentreprenörer.  

 

En grupp boende hjälps åt att spola isbanan på Kettilsvallen när vädret tillåter.  
 

Närmiljö 
 

Vad styrelsen fått information om så har det varit ännu ett lugnt år vad gäller 

boende och besökare på Kättilstorps gård. Föreningen har en kontaktperson på 

socialtjänsten men har inte haft anledning att ta kontakt p g a något problem.  
 

Information 
 

Styrelsen har arbetat aktivt med information till medlemmar och andra boende på 

området genom utdelning av information, två anslagstavlor som kompletterats med 

information på Kettilsvallen, en mottagargrupp av e-post, en hemsida och 

Facebook. Den som önskar meddela styrelsen något kan också nå oss på 

info@kettilstorp.se 

 

Styrelsen för Kettilstorps Villaförening 
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