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Protokoll från styrelsemöte 2017-08-22
Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Andrea Stjärne (sekreterare), Johanna
Severed, Kerstin Ahlm, Ulf Sjöberg
Agenda
1. Beslut om dagordning
Godkännes.
2. Föregående protokoll
Godkännes.
3. Grannsamverkan
Hastighetsöversynen är klar och grannsamverkan har tagit över trafikfrågor
som uppkommer i området. Gruppen återrapporterar därefter till styrelsen.
På Gärdesgatan parkerar bilar på trottoaren nära lekplatsen vilket inte är
tillåtet. Det råder parkeringsförbud på sidan som gränsar mot lekplatsen.
Tillgänglig parkering som kan nyttjas istället är den intill Kulas park.
Kommunen är informerad om detta och de kommer göra en inspektion. Vi
diskuterade även att man generellt i hela området parkerar på båda sidor av
vägen vilket gör att man som bilist får ”kryssa” sig fram. I händelse av en akut
situation är det högst olämpligt att blockera vägen för räddningstjänstens
stora fordon. En möjlighet är att höra med räddningstjänsten om de har
möjlighet att komma ut till området, inspektera och lämna synpunkter för att
deras arbete inte ska hindras i händelse av nödläge. Vi diskuterar att
eventuellt skriva ut en rekommendation till de boende angående
parkeringsvett.
Vi diskuterar hur det kommer sig att det inte blev något regelrätt
övergångsställe vid korsningen Norrahammarsvägen/Lundgatans norra
utfart. Anledningen är att forskning påvisat att övergångsställen inger en
falsk trygghet och att det sker fler olyckor på övergångsställen. Det är också
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möjligt att grannsamverkansgruppen framöver lämnar återkoppling till
kommunen hur trafikombyggnationen blev.
Kerstin har inspekterat och åtgärdat skyltarna för grannsamverkan under
sommaren.
4. Lekplatsen
Anna Thorsén för en dialog med kommunen. Kommunen har som regel att
barn under 12 ingår i målgruppen för lekplatser. Lekplatsen på Kettilstorp är
enligt kommunen ämnad för barn upp till 5 år. Statistik (från 2016 ) över
barn som är boendes i Kettilstorp redovisas:
100 barn upptill 12 år som är
Fördelning av barn boendes
fördelade på 45 barn upp till 5 år
i Kettilstorp
och 55 barn mellan 6-12 år.
40 barn är mellan 13-18 år.

vuxna

barn upp till 12 år

barn 13-18 år

20,5 % av de boendes i Kettilstorp
utgörs av barn upp till 12 år. Samma
siffra för barn upp till 18 år är 28,7
%. (se diagram)

5. Kettilsvallen
Arbetet med att färdigställa fotbollsplanen pågår. Sörmans har tagit bort de
resterande konstgräset och lagt ut grus. Eventuell invigningsfest diskuteras i
arbetsgruppen.
6. Trafiksäkerhet
Var god se punkt 3.
7. Ekonomi
Avhandlas mer detaljerat vid nästa möte när Kettilsvallen är betald.
8. Rapport från senaste aktivitet
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Under nationaldagsfirandet deltog cirka 30 personer och det är beslutat att
firandet återkommer även under 2018.
9. Planering av nästa aktivitet
Resan till Ullared kommer äga rum den 8/10. Bussen kommer avgå kl 8 och
återkomma vid ca 18. Ett utskick planeras till samtliga hushåll. Anna trycker
upp infoblad och Kerstin och Johanna delar ut dessa. Informationen om
resan kommer även finnas på hemsidan.
10. Information
Kerstin kommer även sätta upp inplastad information på anslagstavlorna.
11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 28/11 kl 19 hos Johanna.
12. Övriga frågor
Vi diskuterar att eventuellt genomföra en cykelfest i området. Preliminär
bokning den 21/4-2018. Arbetsgrupp kommer att behövas. Frågan får tas
upp på nästa styrelsemöte.
Vi diskuterar även kompostavfallet som slängs i skogen och kan konstatera
att vi ska skicka ut information i det årliga utskicket angående kommunens
komposttunnor. Mer information går att läsa på kommunens hemsida.
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