
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 

UPPSALA   

      2021-05-18 

Styrelsemöte 

 

 

 

Tid     2021-05-18 kl. 18:00 

Plats     Margaretas terrass, Tegelgatan 47 

Närvarande    Berndt Englund 

     Gunilla Wiese 

Gunnar Flodén 

     Michael Reineskog 

Anna Karin Belfrage 

     Margareta Svenningsson      

     Sofie Lücke 

 

 

§ 1 Mötet öppnas   Mötet öppnades av ordförande Berndt.  

 

§ 2 Ordet är fritt Styrelsen gladdes åt att återigen kunna ses för möte 

utomhus då de senaste styrelsemötena har genomförts 

digitalt på grund av pandemin och årstiden. 

 

§ 3 Kommande aktiviteter i år Det beslutades att flera av de föreslagna aktiviteterna för 

året ska anordnas under samma dag, 25 eller 26 september, 

med start på förmiddagen och avslutning på 

eftermiddagen.  

 

Äppelmustning: Sofie har varit i kontakt med Krohns 

musteri och de kommer gärna till oss även i år. I augusti 

kontaktar Sofie dem igen för att fastställa dag. 

 

Lecheplättefest på eftermiddagen med liknande upplägg 

som tidigare år. Lekar och korvgrillning för alla åldrar. 

 

Pumpatävlingen avgörs under dagen med pris till den 

som odlat den tyngsta pumpan! Gunnar föreslog att det 

andra steget i pumpatävlingen skulle kunna vara att kora 

den snyggaste/mest originella pumpalyktan efter en 

pumpavandring i kvarteret vid Halloween. Styrelsen 

återkommer till den här idén i höst. 

 

Styrelsen köper in lökar och förbereder för plantering i 

samband med festen. De medlemmar som vill hjälper till 

att sätta lökarna! 

 



Vid styrelsemötet i augusti beslutar styrelsen om och hur 

aktiviteterna kan genomföras med hänsyn till pandemin 

och rådande restriktioner i höst. Planeringen av 

aktiviteterna återupptas därefter. 

 

 Förslagen från föreningsmedlemmar att anordna en 

sticklingbytardag och garageloppis föreslås till våren 

2022. 

 

§ 4 Föreningens ekonomi 124 hushåll har betalat årsavgiften. Inbetalningskort för 

årsavgiften kom ut lite sent i och med att tidningen i år 

delades ut i slutet av april. Behållningen är 46 813 kr. 

 

§ 5 Kommande aktiviteter 2022 85-årsfest 2022 

Styrelsen beslutade att anordna någon typ av fest i 

september 2022 för att uppmärksamma 85-årsjubileet. 

Formen för festen beslutas senare.  

      

Gunnar kollar upp om den tältfirma från Gävle som 

anlitades för 80-årsfesten fortfarande är aktiv och vilka 

priser de i så fall har på tält. Vid tidigare sondering av 

tältuthyrare hade de lägst pris och kunde även erbjuda 

uthyrning av stolar och bord.  

 

Småstugornas historik och framtid 

Flera medlemmar visade under årsmötet intresse för att på 

ett eller annat sätt delta i en arbetsgrupp med detta tema. 

Ett möte för dem som är intresserade av att veta mer eller 

har kunskap att dela med sig av skulle kunna vara ett 

första steg. Berndt föreslog att någon form av föredrag 

med intressanta fakta och historier från vårt område skulle 

kunna arrangeras vid 85-årsfirandet.  

 

Foton 1937 - 1948 

Berndt har pratat med Fredrik och Alex om att lägga upp 

bilder på hemsidan från Hans Nohldén som har ett stort 

bildarkiv. Anna Karin kan bistå i arbetet.  

 

Fotoutställning 

På årsmötet föreslogs bland annat Bror Hjorths Hus och 

Upplandsmuseet som möjliga utställningslokaler för bilder 

från området. Berndt har pratat med ansvarig på Bror 

Hjorths Hus och de ser inte att det är möjligt att samordna 

den typen av utställning med det uppdrag de har (statligt 

finansierade). Berndt ska även ta kontakt med Agnetha 

Petterson på Upplandsmuseet, som vi tidigare har haft 

kontakt med i samband med sammanställning av skriften 



Kungsgärdets småstugeområde 1937 – 2012. 

 

. 

Ny skrift 

Ingemund Hägg har kommit med ett förslag till ny skrift 

som bygger på utvalda artiklar ur tidigare skrifter och som 

tillsammans med ett nyskrivet förord skulle bli ca 30 sidor 

lång. Ingemund har erbjudit sig att genomföra stora delar 

av arbetet med att sammanställa skriften och styrelsen 

ställer sig positiv till förslaget. Berndt pratar med 

Ingemund samt med Tidtryck för kostnad att trycka upp ca 

250 ex. Tanken är att ha några på lager att dela ut till 

nyinflyttade.  

 

§ 6 Övriga frågor Det körs alltför snabbt på våra gator och de 30-

markeringar som målats på asfalten har nu slitits bort.  

Margareta felanmäler 30-markeringarna via kommunens 

hemsida, ärendenummer: 2678214. De höga hastigheterna 

har och kommer att kommenteras i Småstugebladet och 

styrelsen kan gärna med jämna mellanrum påminna om 

hastighetsbegränsningen på FB.  

 

Kommunens svar på Margaretas felanmälan inkom den 

20/5 och redovisas här som ett tillägg i protokollet: 

Vi har inte möjlighet att måla denna typen av 

vägmarkeringar på grund av en väldigt ansträngd 

driftbudget för det. Det är vägmärkena (förbudsmärkena) 

om högsta tillåtna hastighet som fordonsföraren har att 

vara uppmärksam på. Polismyndigheten har att övervaka 

regelefterlevnaden i trafiken. 

Med vänliga hälsningar 

Christer Åkerlund 

Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Ny kommentar som tillägg i protokollet: 

Det innebär att vi (boende i föreningen) bör öka våra andra 

sätt att påverka för att sänka hastigheten, tex genom inlägg 

på FB, men vi kan också fortsätta att påtala behovet av 

imålning av 30-markeringarna eller andra fartsänkande 

åtgärder för kommunen.  

 

Under 2021 står Berndt för att kopiera alla lappar för 

utdelning.  

 

§ 7 Nästa styrelsemöte 18 augusti kl. 19, utomhus hos Gunilla på Kvarnbogatan 

18. 

 



§ 8 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat och tackade Margareta 

för gott fika! 

 

 

 

Vid protokollet     Justeras    Justeras 

     

 

Anna Karin Belfrage   Berndt Englund   Michael Reineskog 

  

 

 

 

 

 

 

 


