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Verksamhetsberattelse 2019
styrelsen har haft fem moten under verksamhetsSret.
Foljande personer har ingStt i styrelsen: Elisabeth Hedfors (ordforande),
Johanna Severed (vice ordforande), Simon Lofgren, Anna Hellqvist, Kerstin
Ahlm och Lennart Ekstrand. Lennart Ekstrand avled plotslig och ovantat i
augusti. V i sorjer och minns honom med gladje och tacksamhet.
Ersattare har varit Peter Hedfors (for Elisabeth), Magnus Persson (for Anna)
och Mariana Morosanu (for Simon).
Boije Hillfelt ar kassor i foreningen. Han rapporterar t i l l styrelsen men ar inte
styrelsemedlem. Villaforeningens revisor ar Petrus Ekbladh.
124 av omrMets 175 hush^ll betalade medlemsavgift under 2019.
Merparten av det praktiska arbetet har skett i arbetsgrupper, dar flera boende i
omrSdet bar varit aktiva: Grannsamverkan, Nationaldagen, Lekplats Gardesgatan,
Cykelfest och Ullaredsresan.
Gremenskap i omr&det
Ca 25 medlemmar deltog vid Srsmotet 2019, denna gang i Hovslatts
HembygdsgSrd. Motets tema var Kattilstorps gSrd. V i fick besok av tvS
medarbetare fran garden, som berattade om boendet och arbetet dar.
Nationaldagsfirandet Sterupptogs, pS den nybyggda lekplatsen. Ett 30-tal barn och
vuxna fikade, sjong och lekte tiUsammans.
Nytt for i Sr var den Cykelfest som anordnades i September. 15 par samlades i
foreningens talt i Kulas park. Darefter gick man runt t i l l varandra for att prata och
ata forratt, varmratt och efterratt. Festen avslutades i taltet, med lekar och mingel.
En resa t i l l Ullared anordnades som vanligt i oktober. Ett 30-tal boende med
vanner fyUde upp bussen.
G r a n n s a m v e r k a n mot brott
Villaforeningens arbetsgrupp for grannsamverkan mottes en gSng under liret. De
gjorde dS en sakerhetsvandring dar vissa problem uppmarksammades. Gruppen
arbetar med tiygghetsfrSgor utifrSn polisens modell for Grannsamverkan.

Besok vSr webbplats for mer information onnvillaforenlngen.
www.l<ettil$torp.se
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Trafiksakerhet
For att hSUa hastigheten nere inne pS omr§det placerar nSgra boende ut bloml&dor
i samrSd med kommunen. Foreningen ger bidrag t i l l j o r d och blommor.
Eftersom ingen i foreningen varit villig att ansvara och for att det inte funnits akuta
behov, fanns ingen arbetsgrupp om trafiksakerhet under 5ret.
Lekplatsen
Den nya lekplatsen som invigdes 2018 anvandes av mSnga under 2019. Det gallde
bSde boende i vart omrade, besokare och boende i kringomradena. Det som utlovats
men annu inte kommit pS plats ar en sittplats med bord och tak. Styrelsen har
pSmint kommunen om sitt lofte.
Kettilsvallen
Under Sret har rinken med asfalt, grillen och fotboUsplanen anvants av mSnga.
En grupp foraldrar hjalptes vintem 2018-2019 St att spola is i rinken nar vadret
tillat. Denna vinter har det varit for varmt for att spola is.
Narmiiyo
Det har varit ett lugnt kr vad galler boende och besokare p5 Kattilstorps gard.
Foreningen har en kontaktperson pS socialtjansten men har inte haft anledning
att ta kontakt p g a problem.
Information
Styrelsen har arbetat aktivt med information t i l l medlemmar och andra boende pS
omradet genom utdelning av information, tvS anslagstavlor som ibland
kompletterats med information pS Kettilsvallen, en mottagargrupp av e-post, en
hemsida och Facebook. Ansvarig for hemsidan och Facebook har varit Nils
Ingvarsson.
Styrelsen

for Kettilstorps

Simon Lofgren
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Besok vSr webbplats for nner information om villaforeningen.
www.kettilstorp.se

