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Verksamhetsberättelse 2020 
 

Året har präglats av den pandemi som bröt ut i mars 2020.  

Styrelsen har haft tre möten under verksamhetsåret.  

Följande personer har ingått i styrelsen: Elisabeth Hedfors (ordförande), 

Simon Löfgren, Kerstin Ahlm och Linda Bylefors. Aktiva ersättare har varit 

Peter Hedfors (för Elisabeth) och Mariana Morosanu (för Simon). 

Börje Hillfelt är kassör i föreningen. Han rapporterar till styrelsen men är inte 

styrelsemedlem. Villaföreningens revisor är Petrus Ekbladh. 

116 av områdets 175 hushåll betalade medlemsavgift under 2020. 
 

Gemenskap i området 
 

Rekordmånga (58 personer) besökte årsmötet, då Sverre Broström berättade om 

områdets historia. Mötet anordnades på Hovslätts hembygdsgård. 

 

Ett 25-tal barn och vuxna fikade, sjöng och lekte tillsammans på nationaldagen 6 

juni, trots att regnet hängde i luften. 

 

Två samlingar övervägdes under hösten, men fick skjutas på framtiden på grund av 

pandemin: årets resa till Ullared och en kvällsaktivitet på Ekholms Färg på A6.  
 

Grannsamverkan mot brott 
 

Villaföreningens arbetsgrupp för grannsamverkan möttes inte för någon 

säkerhetsvandring detta år, på grund av pandemin. Gruppen arbetar med 

trygghetsfrågor utifrån polisens modell för Grannsamverkan.  
 

Lekplatsen 
 

Den nya lekplatsen som invigdes 2018 fortsätter vara mycket populär i olika åldrar. 

Det gällde både boende i vårt område, besökare och boende i kringområdena. 

Under året har en sittplats med bord och tak kommit på plats. 

 

Information 
 

Styrelsen har arbetat aktivt med information till medlemmar och andra boende på 

området genom utdelning av information, två anslagstavlor som ibland  
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kompletterats med information på Kettilsvallen, en mottagargrupp av e-post, en 

hemsida och Facebook. Ansvarig för hemsidan och Facebook har varit Nils 

Ingvarsson.  
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Elisabeth Hedfors    Kerstin Ahlm   

Ordförande       

 

 

Simon Löfgren    Linda Bylefors  
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