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Protokoll från styrelsemöte 2020-08-31 

Närvarande via Skype: Elisabeth Hedfors (ordförande), Simon Löfgren,  

Mariana Morosanu, Kerstin Alm och Linda Bylefors. 

 

1. Beslut om dagordning och sekreterare 

Dagordningen för detta korta styrelsemöte fastställdes. 

Linda valdes till sekreterare.  

2. Föregående protokoll 

Förra protokollförda styrelsemötet var 200610.  

3. Rapport från senaste aktivitet 

Ingen aktivitet har genomförts efter senaste mötet. 

4. Planering av nästa aktivitet 

- Medlemskväll på Ekholms. Styrelsen är positiv till att försöka anordna en 

medlemskväll på Ekholms. Simon och Mariana tittar på om vi i steg ett kan 

undersöka ett intresse på facebook, och sen i steg två bjuda in till aktivitet 

med bokat datum. De skapa en aktivitet på facebook. 

- Cykelfesten skjuts upp till nästa år. Ingen diskussion kring aktiviteten. 

- Inget nytt från Kerstin om grannsamverkan. Bara att Kättilstorp stod med 

på listan på inbrott från polisen.  

5. Övriga frågor 

a. Den stora björken vid Lekplats Gärdesgatan togs ned i våras. Linda har 

kollat med kommunen och de planerar plantera nytt träd 2021. Bänkbordet 

med tak är på plats i lekplatsen. 

b. Belysning saknas på lekplatsen av många. Enligt uppgift finns ett 

principbeslut i Tekniska nämnden om detta. Linda kollade med 

parkavdelningen och de bekräftar att det är ett politiskt beslut kring 

belysning och lekplatser. De meddelar även att det är beslut som måste 

ändras för att arbetsrutiner ska ändras. Det som är positivt är att vår 

lekplats är förbered för belysning i och med att lekplatsen nyligen byggdes 

om. Så när kommunen beslutar att belysa lekplatser så är vår lekplats bland 
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de först prioriterade. Simon mailar teknisk direktör och ber att få ta del av 

det beslut som ligger till grund. 

c. Simon berättade vid förra mötet att han rapporterat det trasiga staketet 

via nya appen ”Trivs i Jkpg”. Staketet är nu lagat.  

d. Elisabeth berättade vid förra mötet om vad som gäller om någon vill 

”stadsodla”. Linda har kollat med parkavdelningen och de håller med om att 

Stadskontoret (som erbjuder hjälpen för stadsodling) och tekniska kontoret 

(som ansvarar för parker) är inte synkade i det praktiska kring stadsodling. 

Tekniska kontoret vill inte ge långvariga tillstånd då kommunens parker är 

allmän plats och till för alla att kunna utnyttja. Parkavdelningen har planer 

för att investera i åtgärd för att göra Kulas park trevligare. Men de kunde 

inte säga exakt när det kan bli, men förhoppningsvis 2021/2022. Förslag 

från styrelsen är då att villaföreningen erbjuder kommunen en 

referensgrupp (likt som när lekplatsen gjordes om) som kan vara med i 

planering av Kulas park. Linda kommer förmedla denna information. 

e. Problem tas upp med höga hastigheter, och många parkerade bilar på 

gatorna, som ibland blir en trafikfara. Blomlådor kan vara en lösning mot 

farten. Kontakta kommunen är Elisabeths tips. Dock ska de tas in  oktober 

så kanske inte lönt för denna säsong. 

Angående felparkerade bilar så kontaktar Linda trafikavdelningen. De kan 

göra besök och sätta in parkeringsvakt. 

f. Klagomål har framförts att katter gör sina behov i sandlådan på lekplatsen 

dock gör troligtvis inte kommunen något åt detta. Styrelsen får undersöka 

vidare kring egen åtgärd. Det finns produkter på marknaden för detta men 

någon behöver undersöka det närmare. 

 

6. Nästa styrelsemöte beslutades till 201021 kl 19. Förmodligen digitalt. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Linda Bylefors   Elisabeth Hedfors 


