
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 

UPPSALA 

       2018-03-15 

Styrelsemöte 

 

Tid    2018-03-15 

Plats    Hemma hos Michael Reineskog på Läbygatan 5 

Närvarande   Gunnar Flodén  

    Berndt Englund 

    Michael Reineskog 

    Per-Åke Karlsson  

    Agneta Larhed 

    Stina Zetterlund 

    Anna Karin Belfrage 

    Elisabeth Bergström  

     

 

§ 1  Mötet öppnas  Mötet öppnades av ordförande Gunnar Flodén 

     

 

§ 2 Konstituering av  

      styrelsen    Styrelsen konstituerade sig enligt följande:  

    Gunnar Flodén, ordförande, tillika firmatecknare 

    Berndt Englund,  vice ordförande 

    Gunilla Wiese,  kassör, tillika firmatecknare 

    Stina Zetterlund, sekreterare 

 

§ 3 Föreningens ekonomi Diskuterades hur man kan informera på tydligare sätt om  

    medlemsavgiftens belopp.Vi ska ange de två möjliga alternativen på 

    inbetalningskortet som delas ut tillsammans med Småstugebladet. 

 

§ 4 Småstugebladet  Gunnar Flodén tar tacksamt emot bidrag till Småstugebladet. Vårens 

    nummer kommer bla att innehålla information om hemsidan och  

    facebook. Presstopp den 10/4-18. 

 

§ 5 Hemsidan   Alexander Tolfman Mårtas arbetar vidare med föreningens hemsida. 

    Foton har förts över från Hasse Nohldén och ska sorteras under olika 

    rubriker. Protokoll från årsmöten och styrelsemöten ska också läggas 

    in allteftersom. 

 

§ 6 Grannsamverkan  Berndt Englund berättade att han varit på Kungsgärdets    

    egnahem- och fruktodlarförenings årsmöte, där polisrepresentant  

    informerade om grannsamverkan och broschyr som kan delas ut till 

    hushållen. Det betonades att bästa stöldskyddet är vaksamma grannar. 

    I vår förening  är styrelsen kontaktpersoner med polisen och Berndt E 

    är också kontaktperson med Kungsgärdets egnahem- och   

    fruktodlarförening. 

 

§ 7 Trädgårdskurser  I trädgårdsgruppens enkät förra våren framkom önskemål om kurs i 

    trädgårdsplanering för små tomter. Agneta Larhed och Berndt E ska 

    göra förslag till en kurs i början av juni. Den också ska innehålla  

    information om vad som växte i våra trädgårdar i mitten av 1900- 



    talet. Agneta L och Berndt E ska även planera en kurs i trädbeskärning 

    i höst. 

 

§ 8 Stadgarna   Agneta L ska ta kontakt med Bengt Sörndal angående föreningens 

    stadgar som är från 1938 och bör ses över.  

 

§ 9 Lekplatsen och 

      Lecheplätten  Beslutades att plantera krokus vid björkarna på Lecheplätten.  

    Stina Zetterlund ska undersöka om kommunen har några   

    planer för Lecheplätten och lekplatsen. Önskemål finns om att  

    områdets karaktär ska märkas även på lekplatsen, t ex lekstuga som 

    liknar ett egnahemshus. Vårt tidigare förslag till kommunen innehöll 

    också bl a en bouleplan. 

 

§ 10 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte ska vara hemma hos Stina Z på Bergagatan 34, den 

    8/5-18, kl 19. 

 

§ 11 Mötets avslutande Mötet avslutades av ordförande Gunnar F.   

 

 

 

 

    Vid  tangentbordet   Justerat 

 

 

 

    Stina Zetterlund   Gunnar Flodén 

 

    

    

 

 

 

 


