
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 
UPPSALA   
      2021-08-18 
Styrelsemöte 
 
 
Tid     2021-08-18 kl. 18:00 
Plats     Hemma hos Gunilla på Kvarnbogatan 18 
Närvarande    Berndt Englund 
     Gunilla Wiese 

Gunnar Flodén 
Anna Karin Belfrage     

     Sofie Lücke 
Fredrik Johansson 

 
 
§ 1 Mötet öppnas   Mötet öppnades av ordförande Berndt.  
 
§ 2 Ordet är fritt Prat och fika.  
 
§ 3 Kommande aktiviteter i år Aktivitetsdagen, 25 eller 26 september 

 
Äppelmustning: Sofie har bokat Krohns mobila musteri 
till helgen 25-26 september och har också varit i kontakt 
med Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening som 
deltog i äppelmustningen förra året. I år kommer de att stå 
för den fasta avgiften och förslag finns att 
mustningsutrustningen ställs upp på en plats i 
grannkvarteret.  

 
1. Sofie kontaktar musteriet och grannföreningen för att 

diskutera hur vi bäst samordnar aktiviteten. Därefter 
beslutas datum för aktivitetsdagen, 25 eller 26 
september. 

 
2. Sofie och Anna Karin skriver ihop ett informationsblad 

med anmälningsinstruktioner till mustningen samt 
inbjudan till Lecheplättsfesten som planeras till 
eftermiddagen samma dag. Den färdigställda inbjudan 
skickas till Berndt för utskrift. Utdelning i området 23 
eller 24 augusti. 
 

3. Styrelsen håller sig uppdaterad kring pandemiläget och 
eventuella nya riktlinjer de kommande veckorna. Den 
13 september kl.18.30 återses styrelsen via Teams och 
beslutar då om Lecheplättsfesten kan genomföras med 
hänsyn till smittoläget.  



 
Övriga planerade aktiviteter: 
Berndt köper lökar som föreningen/styrelsen planterar 
under aktivitetsdagen. 
 
Då pumporna förmodligen inte kommer att vara redo för 
skörd i september beslutades att vägning och prisutdelning 
istället sker i oktober. Den snyggaste/mest originella 
pumpalyktan koras sedan efter en pumpavandring i 
kvarteret vid Halloween.  
 

§ 4 Föreningens ekonomi 142 hushåll har betalat årsavgiften i år och föreningen har 
46400 kr i kassan. 1015 kr har kommit in i hyra för 
porslin, ställning och tält. 

 
§ 5 Småstugebladet Gunnar kommer färdigställa bladet för utdelning i oktober 

och tar gärna emot texter till tidningen. Berndt (och andra 
från styrelsen) fotograferar under aktivitetsdagen i 
september för publicering i oktobernumret. 

 
§ 6 Hemsidan Fredrik administrerar nu hemsidan och håller den 

uppdaterad med protokoll och annan information till 
föreningen. Alex fortsätter som admin för FB.  

 
§ 7 Hastigheten på våra gator  Margareta felanmälde de slitna 30-markeringarna i maj.  

Kommunens svar: 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. 

   
Berndt ska prata med sin granne, Camilla Schöllin Snygg 
som jobbar på Uppsala Kommun, om plattor/väggupp vid 
varje infart kan vara ett alternativ. 

 
§ 8 Kommande aktiviteter 2022 85-årsfest 2022 

Styrelsen har som ambition att anordna någon typ av fest i 
september 2022 för att uppmärksamma 85-årsjubileet. Kan 
vi ha festen i en lokal istället för i ett tält? 

     Bergaskolan – Fredrik kollar.  
     Ekeby restaurangskola– Anna Karin kollar. 

Gluntens montessoriskola – Sofie kollar. 
 
Styrelsen funderar på alternativ och fortsätter planeringen 



vid nästa styrelsemöte.  
     

Foton 1937 - 1948 
Berndt har pratat med Fredrik och Alex om att lägga upp 
bilder på hemsidan från Hans Nohldéns bildarkiv. Anna 
Karin kan bistå i arbetet med att selektera och kategorisera 
bilder. Berndt kallar till ett möte. 
 
Berndt har haft kontakt med Agnetha Petterson på 
Upplandsmuseet, som var involverad i sammanställningen 
av skriften Kungsgärdets småstugeområde 1937 – 2012, 
och hon visade ett visst intresse inför områdets jubileum.  
 
Carolina Rediviva kan ha bilder och gamla kartor från 
området. 
 
Ny skrift 
Ingemund Hägg har kommit med ett förslag till ny skrift 
inför 85-årsjubileet som bygger på utvalda artiklar ur 
tidigare skrifter tillsammans med ett nyskrivet förord. 
Ingemund har erbjudit sig att genomföra stora delar av 
arbetet samt att betala hälften av kostnaden. Berndt pratar 
med Ingemund om planerna.  
 

§ 9 Övriga frågor Sofie föreslog att vid ett kommande årsmöte bjuda in 
Uppsala vatten. Flera av områdets hus har vid upprepade 
tillfällen drabbats av översvämningar och de riskerar att 
drabbas igen vid kraftiga skyfall.   

 
§ 10 Nästa styrelsemöte 13 september kl.18.30 för avstämning inför 

Lecheplättsfesten. Anna Karin skickar teamsinbjudan.  
 
§ 11 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat och tackade Gunilla för 

gott fika! 
 
  
 
 
Vid protokollet     Justeras    Justeras 
     
 
Anna Karin Belfrage   Berndt Englund   Sofie Lücke   
 
 
 


