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Styrelsemöte 2019-06-11 hos Anna Hellqvist och Magnus
Persson
Närvarande: Anna Hellqvist, Magnus Persson, Lennart Ekstrand, Mariana
Morosanu, Simon Löfgren, Elisabeth Hedfors, Kerstin Ahlm

1. Beslut om dagordning
2. Föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och godkändes.
3. Grannsamverkan
Kommunen har gjort en översyn och meddelat fastighetsägare som har påbörjat
röjning.
Äggkastning har förekommit på ett antal fastigheter i slutet av maj 2019. Det har
inte upprepats efter detta. Föreningen lade ut information om detta på Facebook.
Det är upp till fastighetsägaren att avgöra om polisanmälan ska göras. Detta är inte
föreningens ansvar.
4. Lekplatsen
Förfrågan har kommit från en förälder om inköp av kratta. Elisabeth har meddelat
att det är okej för den personen att köpa in för upp till 1000 kr. Föreningen ansvarar
dock inte för inköp eller att kratta, men stöder alla initiativ.
5. Kettilsvallen
Angående kostnader för renoveringen av Kettillsvallen så ställer kommunen inga
särskilda krav kring redovisningen. Det kan dock bli fråga om stickprov men allt
underlag finns att tillgå vid behov.
Angående de inköpta snörakorna är två boende på Kettilstorpsgatan, Stefan och
Daniel, lite drivande angående vallen så har de åtagit sig att hänga upp rakorna på
ett eller annat sätt. De hade tankar om att bygga ett skåp för dessa och ska ta tag i
detta nu. Mark har gått den spolutbildning som kommunen kräver för att spola is.
Mark ska höra med Stefan om han och Daniel kan vara kontaktpersoner för
spolningen av isen.

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

AVSÄNDARE

DATUM

SIDA

Simon Löfgren

2019-06-11

2 (3)

6. Trafiksäkerhet
Är i viloläge till dess att någon visat intresse. Det finns ett antal blomlådor som är
kopplade till enskilda personer.
Det går att maila Lisa Stalin (Lisa.Stalin@jonkoping.se) på kommunen så kommer
hon ut och markerar var de ska stå. Det finns vissa regler kring detta.
Föreningen står för 400 kronor för inköp av jord och blommor. Inget kvitto behöver
redovisas utan enbart kontakt med kassören.
7. Ekonomi
Börje lät hälsa att drygt 32 tkr finns på föreningens konto. 119 hushåll har hittills
betalat medlemsavgiften. En uppdatering görs av listan över vilka hushåll som ligger
i Kättilstorp. Ett antal av hushållen på den nuvarande listan ligger i Hovslätt och bör
därför tas bort.
8. Rapport från senaste aktivitet
Nationaldagen, 6 juni 2019. Det var uppskattningsvis 30 personer närvarande.
Generellt väldigt trevlig att träffas. Det behöver inte alltid vara alltför avancerat utan
det lilla gör stor skillnad.
9. Planering av nästa aktivitet
Cykelfest. Information är lämnad. Aktiviteten är barnfri och man går runt till olika
hushåll och avslutar i Hovslätts Hemgård. Aktiviteten är planerad till den 14
september 2019. Sista anmälningsdag är den 1 augusti. Inga anmälningar än så
länge. Ett event kommer att skapas på Facebook och vid behov kommer påminnelse
att läggas i brevlådor.
10. Information (utdelning, hemsidan, tavlorna m.m.)
Angående den utdelade informationsbladet så har det inte kommit några speciella
synpunkter.
Vi samtalar om att göra en förändring vad det gäller inställningarna för Facebookgruppen. Idag kan bara administratörer göra inlägg. Styrelsen önskar att öppna upp
sidan så att alla medlemmar kan göra inlägg.
Elisabet tar kontakten med Nils som är administratör för gruppen. Därefter tilldelas
Anna, Mariana och Simon administratörsbehörighet.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Mariana och Simon formulerar en uppförandekod som läggs som en fast post på
sidan.
11. Nästa möte
5 september 2019 hålls nästa styrelsemöte hemma hos Simon och Mariana.
12. Övriga frågor
Det finns problem med råttor i Kättilstorp. Vi bör inte lägga fågelfrön på marken
eller mata fåglar. I övrigt så ska man ta hand om sina hushållssopor på lämpligt vis.
En bidragande anledning till att råttorna har synts till i området är att det byggs
mycket i central Jönköping och att de ogillar buller och vibrationer. Ett inlägg görs
på Facebook så snart som möjligt för att informera.

Kättilstorp, dag som ovan

Simon Löfgren, sekr

Justeras: Elisabeth Hedfors, ordf.

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

