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Protokoll från styrelsemöte 2017-11-28 

Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Johanna Severed (sekreterare), Anna 

Petersén samt Ulf Sjöberg Brengdahl. 

Agenda 

1. Beslut om dagordning 

a. Godkännes 

2. Föregående protokoll 

a. Godkännes 

3. Grannsamverkan 

a. Uppföljning trafiken på Norrahammarsvägen 

Elisabeth rapporterar från senaste mötet med 

Grannsamverkansgruppen. Många kör fortfarande väldigt fort på 

Norrahammarsvägen och det har inte upplevts blivit en större 

förändring efter de insatser som gjordes. Gruppen har tidigare tagit 

kontakt med kommunen som i sin tur hänvisar att vi ska ta kontakt 

Keolis då det är många av bussarna som kör för fort. Gruppen har 

inte tagit detta ärende vidare utan de önskar lämna över frågan om 

hastighetsöversynen till några andra som kan driva den. Styrelsen 

beslutar att Ulf skall ta kontakt med polisen, se bifogat mail, och se 

vad de kan göra i ärendet. Om vi inte ser en förändring innan 

årsmötet lyfter vi frågan där och ser om vi kan tillsätta en 

arbetsgrupp.  

 

b. Säkerhetsvandring 

Vid säkerhetsvandringen lyftes problematiken med den lilla 

gångbanan, ut mot vägen från Kettilsvallen, vilket resulterade i ett 

uppsatt hinder så det inte går att springa/cykla rakt ut i på 

Norrahammarsvägen vilket styrelsen anser vara mycket positivt. 
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4. Lekplatsen 

Kommunen begär att få in synpunkter och förslag på hur de kan utveckla 

lekplatsen vilket är oerhört positivt för området. Kommunen ska ta fram ett 

förslag utifrån önskemålen och Anna Thorsen tillfrågas om att vara 

kontaktperson mot kommunen. Anna tillsammans med representanter från 

familjen Severed kommer sedan att tillsätta en referensgrupp av barn och 

föräldrar som utvärderar förslaget och återkopplar till kommunen. 

Informationen om att kommunen vill ha in synpunkter ligger ute på 

Facebook och styrelsen beslutar även att Elisabeth gör ett utskick till alla 

hushåll via mail.  

 

5. Kettilsvallen 

Elisabeth informerar om att kommunen kommer att ta ansvar för skötseln 

av den nya fotbollsplanen. Även Jönköpings golfklubb har erbjudit sig att 

skrapa planen någon gång ibland som tack för det konstgräs som de fick av 

samfälligheten. Invigning av Kettilsvallen skjuter vi upp till i vår och tar upp 

på nästa styrelsemöte i januari. 

 

6. Trafiksäkerhet 

Se punkt 3. 

 

7. Ekonomi 

Inget att rapportera. 

 

8. Rapport från senaste aktivitet 

Den senaste aktiviteten som styrelsen anordnade var resan till Ullared.  Det 

var över 40 st. som åkte med vilket var en jättebra uppslutning i jämförelse 

med tidigare år. 

9. Planering av nästa aktivitet 

Nästa aktivitet är villaföreningens Årsmöte. Styrelsen tar fram två förslag på 

datum, 7/3 samt 14/3, och Elisabeth ringer och ser om Golfklubben är ledig.  

Styrelsen beslutar att lägga övrig planering av Årsmötet på kommande 

styrelsemöte.   

 

 

 



 

 
 
 

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

AVSÄNDARE 

Johanna Severed 

DATUM 
2017-11-28 

SIDA 
3 (3) 

 

10. Information 

Inget att rapportera. 

 

11. Nästa möte 

Nästa möte beslutas till tisdagen den 16 januari 2018 kl.19.30. Hemma hos 

Anna Petersén på Norrahammarsvägen 71. 

12. Övriga frågor 

Frågan om cykelfest lyftes och preliminärt datum beslutades på fg möte till 

den 21 april vilket kvarstår. Styrelsen beslutade att Elisabeth hör med 

Golfklubben om vi kan boka in den kvällen och vad kostnaden för detta 

skulle vara och Ulf får i uppdrag att fråga en bekant avseende möjlighet och 

pris för livemusik. Styrelsen beslutar att inbjudan bör gå ut under februari 

månad och på mötet i januari sätts en arbetsgrupp ihop. 

 


