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Årsmötet avhölls den 28 februari 2018 i Bror Hjorths Hus. Kvällen inleddes med att Christer 

Nordström, fd polis och presstalesman för Uppsalapolisen, berättade om minnen från Uppsala och 

Kungsgärdet, där han växte upp. Han talade också om  trygghet, grannsamverkan och om hur man 

kan skydda sig mot inbrottstjuvar. Därefter serverades kaffe före de sedvanliga 

mötesförhandlingarna som ägde rum i ateljén.  

 

Styrelsen har under 2018 haft 5 protokollförda möten. 

 

Alexander Tolfman Mårtas har arbetat med föreningens hemsida och Facebookgrupp. Äldre bilder 

från den gamla hemsidan kommer att föras över till den nuvarande. Protokoll från årsmöten och 

styrelsemöten läggs nu fortlöpande in. 

 

Styrelsemedlemmarna är kontaktpersoner för Grannsamverkan. Berndt Englund är även 

kontaktperson med Kungsgärdets egnahem- och fruktodlarförening och har deltagit i ett möte, där 

just grannsamverkan behandlades. 

 

Skyltarna om Grannsamverkan har setts över och delvis bytts ut. 

 

Vårens trädgårdsträff organiserades av Agneta Larhed och Gunilla Wiese. Den ägde rum lördagen 

den 2 juni i Gunilla Wieses trädgård på Kvarnbogatan. Trädgårdsmästare Ulrica Sjöström föreläste 

om planering och skötsel av "den lilla trädgården". Hon anordnade också en mycket uppskattad  

tipsrunda med växtrelaterade frågor. Drygt 20 personer deltog i kursen och bjöds även på gott fika. 

Allt detta var gratis för föreningens medlemmar.  

 

Barn- och familjeträff arrangerades av Anna Karin Belfrage lördagen den 29 september på 

Lecheplätten. Ca 40 barn och 30 vuxna mumsade på grillkorv, hemlagad äppelkaka, lekte och hade 

dragkamp under ett par timmar på eftermiddagen. 



Föreningens porslin, tält och stege har hyrts ut vid några tillfällen.  Trädgårdsredskapen har lånats ut  

några gånger. 

 

Föreningens stadgar från 1938 har setts över och moderniserats av Bengt Sörndahl och Agneta 

Larhed. Deras förslag kommer att presenteras vid kommande årsmöte. 

 

Två nummer av Småstugebladet har under 2018 publicerats under ledning av redaktör Gunnar 

Flodén. 

 

Medlemsavgift var 125 kr per hushåll, 50 kr för ensamstående pensionär. 

 

 

Styrelsen föreslår att årets resultat, enligt kassörens redovisning, balanseras i ny räkning. 
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