
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 

UPPSALA 

       2020-10-06 

Styrelsemöte 

 

Tid    2020-10-06 kl. 18:00 

Plats    Hos Margareta Svenningsson, Tegelgatan 47 

Närvarande   Berndt Englund 

    Gunilla Wiese 

    Michael Reineskog 

    Margareta Svenningsson 

    Gunnar Flodén 

    Anna Karin Belfrage 

         

 

§ 1 Mötet öppnas  Mötet öppnades av ordförande Berndt.  

 

§ 2 Äppelmustning, 3-4 oktober Äppelmustningen, genomförd av Krohns mobila musteri på 

initiativ av Sofie, var mycket lyckad! Ungefär 30 hushåll från 

föreningen lämnade in äpplen för mustning. Tillsammans med 

inlämnade äpplen från Fruktodlarföreningen på söndagen landade 

äppelvikten på 1.5 ton vilket resulterade i 900 liter äppelmust! Alla 

var överens om att även nästa år anordna en äppelmustningshelg, 

eventuellt redan i september för att då kunna musta äppelsorter 

som mognar tidigare. 

 

Inför nästa år: 

• Kontrollera betald medlemsavgift.  

• Säkerställ att en kärra för avfall finns tillgänglig. 

• I år ställde Margareta upp med vatten och el och det blev en del 

merarbete för henne. Vid sidan om ekonomisk ersättning för vatten 

och el, kompensera med t.ex. en box äppelmust.  

• Bjud musteriarbetarna på fika. 

 

Berndt kollar upp namn på de grannar som lämnade in äpplen för 

att se om alla har betalat medlemsavgift för i år. Sofie har 

kontaktuppgifter.  

 

§ 3 Solrostävlingen Vinnarna i solrostävlingen korades i samband med 

äppelmustningen den 3 oktober. 

Den vinnande solrosen slog förra årets vinnarhöjd: 

1. Familjen Johansson-Burström, Arosgatan 29: 3.81 m  

2. Familjen Karlsson, Tegelgatan 31: 3.70 m  

3. Familjen Christiansen, Kvarnbogatan 37: 2.70 m 

Priserna som Gunnar ordnat med bestod av en chokladask, en 

flaska vin och en bok författad av Gunnar. Alla vinnare var mycket 



nöjda med sina priser. De som deltog i prisceremonin fick skåla i 

ett glas äppelmust. 

 

Styrelsen beslutade att diskutera alternativ tävlingsväxt i vår inför 

att frön ska köpas in och delas ut.  

 

§ 4 Plantering av lökar Delar av styrelsen planterade den 3 oktober ca 115 lökar, som 

Berndt köpt in, i två stora grupper på var sida om Lecheplätten-

skylten, längs med Arosgatan. 

 

§ 5 Ny färgskrivare Gunnar har undersökt möjligheten att byta hyresavtalet för den 

nuvarande Canon-skrivaren (svartvit) mot en färgskrivare. 

Reservdelar till den gamla skrivaren kan vara svåra att få tag på 

och enligt säljaren finns det nu tillfälle att till en fördelaktig 

månadskostnad byta till en färgskrivare. Gunilla, Berndt och 

Gunnar har haft ett möte med Cecilia från Canon för att gå igenom 

kostnadsförslag. 

 

På styrelsemötet diskuterades även alternativen att låta ett tryckeri 

stå för tryck av Småstugebladet samt att köpa en ny skrivare 

istället för att hyra. Föreningen anlitade med gott resultat Tidtryck 

för att trycka 80-årsskriften 2017. 

 

Styrelsen kom överens om att innan beslut tas i frågan ska Gunnar 

och Berndt besöka ”Tidtryck” för att undersöka kostnad för att 

trycka 185 exemplar av Småstugebladet 2 ggr/år. För att kunna 

göra en tydlig prisjämförelse tar Gunnar återigen kontakt med 

Canon för en ny offert.  

 

§ 6 Artiklar i tidningen Gunnar informerade om att han nu sammanställer oktobernumret 

av Småstugebladet. Artiklarna kommer att återge de senaste 

aktiviteterna i föreningen, såsom äppelmustningen, solrostävlingen 

och plantering av lökar på Lecheplätten. Dessutom bidrar Berndt 

med en text kring inbrotten som skedde i området i augusti. En 

gruppbild på styrelsen kommer också att publiceras. 

 

§ 7 Föreningens ekonomi Gunilla redogjorde för föreningens ekonomi som är oförändrad 

sedan styrelsemötet i augusti. Behållningen är 39 000 kronor.  

 

§ 8 Hemsidan och Facebook Berndt kommer att lägga upp föreningens genomförda aktiviteter 

på hemsidan.  

 

Många i föreningen besöker och skriver inlägg på Facebooksidan. 

Inläggen har ofta över 100 visningar vilket tyder på att FB-sidan är 

en effektiv kanal för att nå ut med information. 

 

§ 9 Övriga frågor  Nästa styrelsemöte bokades in den 1 december kl.18 hos Berndt på 



Tegelgatan 35. 

 

§ 10 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat och tackade Margareta för gott 

fika.  

 

     

Vid protokollet     

     

 

Anna Karin Belfrage 

     

Justeras     Justeras 

     

 

Berndt Englund    Michael Reineskog 

  


