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Protokoll från styrelsemöte 2021-04-20
Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Linda Bylefors, Mariana Morosanu,
Kerstin Ahlm, Börje Hillfelt och Peter Hedfors (ersättare),

1.

Dagordning
En kort dagordning med tre punkter fastställdes. Kerstin efterlyste
utdelningen av info-brevet med inbetalningskort. Se nedan.
Peter valdes till sekreterare.

2.

Kettilsvallen
Linda berättade om sina kontakter med Tekniska kontoret. Det verkar
mycket svårt att få bygga på Kettilsvallen. En skateramp kräver bygglov.
Om intresse finns kan en asfaltering av grusfotbollsplanen övervägas av
kommunen. Det skulle underlätta för vissa aktiviteter.
Linda har även mailat Kultur- och fritidsförvaltningen om ev möjlighet till
bidrag men inte fått svar än.
Mariana kollar om Simon haft kontakt med berörda föräldrar. Hon eller
Simon kontaktar dem nu, tillsammans med Linda. De kanske kan bli
grunden för en arbetsgrupp kring Kettilsvallen.

3. Årsmötet 2021
Elisabeth kontaktades förra veckan av lokalradion då kommunen
offentliggjorde en stadsbyggnadsplan som kan innebära att golfbanan
kommer att bebyggas. Detta är ett självklart bra tema på vårt årsmöte.
Hon berättade om kontakter hon haft igår och idag med planchefen Stefan
Lind. De kommer gärna och informerar på vårt årsmöte, men kan inte just 11
maj eftersom det är den kvällen de ska ha en stor offentlig digital samling för
hela kommunen.
Tyvärr kan de inte erbjuda oss anpassat informationsblad med vad som gäller
just vårt område, men vi har lovats t ex lämplig karta som vi kan dela ut.

Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
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Styrelsen beslutade att flytta årsmötet till den 18 maj kl 19 och att bjuda in
kommunens ansvariga tjänstemän till 45 min info och frågor inledningsvis.
Förslag till dagordning för årsmötet gicks igenom.
Ekonomiska berättelsen kommenterades av Börje och förslag till budget för
2021 gicks igenom. Ett par smärre ändringar gjordes.
Eftersom någon behövde lämna mötet och flera frågor inför årsmötet är
oklara så bestämdes nytt möte med styrelsen onsdag 28 april kl 18.00 på
familjen Hedfors altan.
4. Utskick
Utskick inför årsmötet diskuterades. Det är bra om det redan tryckta bladet
med inbetalningskort och annan info delas ut snarast, bara datumet för
årsmötet ändras för hand.
En till utdelning bör göras inför årsmötet, med lämplig information om
stadsbyggnadsplanen. Detaljerna i utskicket diskuteras nästa möte.
5. Elisabeth tackade alla och avslutade mötet

Vid anteckningarna

Justerat

Peter Hedfors

Elisabeth Hedfors

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

