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Nästa nummer av Småstugebladet kommer i april 2022. 
Väl mött! 

 

 

 Pumpatävling 2.0 
Årets pumpatävling är nu avgjord. Om det på annan plats i ”bladet”. 
  Nu går vi mot vinter och jul. Tycka vad du vill om det!? 
  Men vi tänker följa upp med del två i vår populära tävling med våra 
egenodlade pumpor. Nu gäller det lagom till halloween att snitsa till 
dina pumpor med ljus eller något annat spännande tillbehör som vi i täv-
lingskommittén lyfter fram som en vinnarkandidat. 
  Så här går det enkelt till. Du ställer ut din tävlingspumpa vid ditt hus 
på trappen eller framsidan. I Halloweentider tassar vi ”pumpadomare” 
förbi ditt hus och okulärbesiktigar ditt bidrag. Vinnaren presenteras till-
sammans med föreningens julhälsning 2021. Viktigt! Vi har utökat täv-
landet med att också inköpta pumpor få delta! 
Lycka till! 
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Foton: Mustning; Berndt Englund. 
Pumpa&Fest: 

Hundra nya tulpaner väntar  
på våren! 

Anki och Jörgen 
Carlsson var de första 
att lämna sin äpplen, 
även Margareta Sven-
ningsson var tidig. 

Krohns mobila musteri var åter 
tillbaka, efter förra årets succé! 
Trevliga och duktiga mustpres-
sare tog sig tid att bli förevigade. 
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Olika sätt att 
roa sig på! 
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Ordförande har ordet! 
Föreningen har haft två aktiviteter under 
hösten, aktiviteter som vi nu kan betrakta 
som tradition. Så på det igen till nästa år!  
* Mustningen som vi i år genomförde lörda-
gen den 25 september. 
* Tävling, fest m. m. på Lecheplätten den 
10 oktober. 
Styrelsens plan var att vi skulle ha dessa två 
aktiviteter samma dag, av olika skäl funge-
rade det inte, utan det blev två skilda dagar. 
Personligen tycker jag att det här blev bra 
t.o.m. bättre, hur det än är så engageras hela 
styrelsen i totalen, men inte alla vid båda 
tillfällena. Nu blev det bättre focus på de två 
skilda aktiviteterna. 
  Krohns Musteri återkom till oss, ett otro-
ligt uppskattat kompisgäng, som med 
energi, glädje och högt tempo tog hand våra 
äpplen, och i år blev det nästan 200 kg mer 
än förra året! Dessutom blir det en trevlig 
dag där medlemmar strömmar förbi med 
inlämning och hämtning och däremellan lite 
allmänt prat under uppsluppna former. När 
vädergudarna också bjöd till så blev det ju 
ännu bättre.  
  Festen på Lecheplätten startade med årets 
tävling i småstugeföreningen. Kl 14 började 
invägningen av ca 10 pumpor i varierande 
storlekar. Styrelsen vägde in och noterade 
vikter, det blev en jämn kamp om den 
tyngsta pumpan. ”Bladets” redaktör delade 
ut priser till de tre med de tyngsta puporna.  

Ska vi upprepa pumpatävlingen nästa år? 
Kom gärna med förslag! 
Efter tävlingen om den tyngsta så blev det 
nu dags för de yngsta. Lekar och en rejäl 
kamp mellan två lag med oavgjort slutre-
sultat! Det var dragkamp, packa pappas 
kappsäck, säckhoppning, balansakt där 
hinkar fylldes med vatten. En bit in på 
eftermiddagen så bedömer jag att vi var 
drygt 60 personer på vår plätt. 
  Efter att de yngsta tävlat var det dags för 
några ”frivilliga” vuxna att tävla med den 
exotiska leken att förflytta en boll en bit 
över Lecheplätten.  
  Bilder på de olika aktiviteterna finns 
samlade längre fram i ”bladet” 
Styrelsen hade ordnat med kaffe, saft, 
hembakta bullar och kakor, samt med 
vinster till alla barn. Vi får nog baka mer 
och göra mer kaffe. 
  Dagen avslutades med att vi hjälptes åt 
att plantera 100 tulpanlökar på vår plätt, 
ska bli intressant att se hur de gestaltar 
sig framåt vårkanten.  
Berndt Englund 
Ordförande 

SMÅSTUGEBLADETS redaktör  
Gunnar Flodén skriver, fotograferar 
allt osignerat material.  
Adress: Kvarnbogatan 8, 752 39 
Uppsala.  
Mobil 0739-12 16 12  
E-post: gunnarfloden@telia.com 
Övriga medarbetare i detta nummer:  
Ordförande Berndt Englund,  Sofie Lücke, 
Ingemund Hägg 
Distribution: Styrelsen 
Hemsida: www.kungsgardet.nu 
Tidtryck Uppsala 
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Högt prisade egnahemshus 
När jag flyttade från Stockholm till Uppsala och Kungsgärdet 1973 
kunde vi köpa ett hus för drygt 100 000 kronor. Mycket pengar för en 
ung familj förstås, men det gick. Mot slutet av 1980-talet var nu priset 
”avskräckande högt, nära 500 000 kronor för ett hus här. 
  Ett äkta par med två lärarlöner avråddes av banken från att köpa hus 
här. De skulle inte klara av kostnaderna, menade de. Men paret ”trotsade 
rådet”. Antagligen det bästa de gjort! 
   Några decennier senare skrev jag i Småstugebladet om att ett hus här 
sålts för över en miljon. 
 Man tog sig för pannan. Nästa huschock blev femmiljonersvallen. Nu 
går det med god fart mot tio miljoner för ett efterlängtat egnahemshus. 
(med ett kvadratmeterpris upp mot 100 000 kr.) 
  Jag tar mig inte längre för pannan! 
 

 

Riktig vinter! 
I år hade vi  i närmiljön en mycket bra vinter 11 
januari – 19 februari, i alla fall kunde jag åka ski-
dor 25 gånger under den perioden. En del av oss 
ser nu med förväntan fram mot en ny lagom kall 
och snörik och lång vinter. Med skidåkning. Håll 
då utkik efter maskinskapade skidspår på slingor i 
Ekebydalen.  På www.skidspar.se kan man hitta 
Ekebydalen med uppgifterna 3.8 km och terräng 
platt. 
Ofta bättre spår där än i Stadsskogen.Vill man 
skida lite längre finns ju Hågadalen och Nåsten. 
Och banvallen för det gamla Enköpingsspåret från 
Flogstavägen mot Kvarnbo.  
Ingemund Hägg på Läbygatan 

Tack vare din beredvillighet med 
din föreningsslant kan vi nu 
bjuda dig/er på en färgsprakande 
utgåva av vår bytidning. 
Småstugebladet. 

Ingemund startberedd! 
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Hälften kör för fort på 40-
sträckor. Det visar en mätning från 
september förra året som gjordes av 
Statens väg– och transportforsk-
ningsinstitut i samarbete med Nat-
ionalförening för trafiksäkerhetens 
främjande. 
 Det är långt ifrån alla förare som 
kör enligt hastighetsbegränsningarna 
på kommunala gator i tätort. 
  Hos oss på Kungsgärdet är det max 
30 km/tim  -  redan 
det är för fort! 
 
 
Fyndpennan 
En nödvändig garde-
robsstädning där 
gamla, fula och  
för stora klädesplagg 
får lämna plats åt lite nytt ”up to date”.  
  Innan de uttjänta plaggen  
forslades iväg till återvinningen kände 
jag med händerna i klädernas fickor. 
Plötsligt höll jag i en penna från före-
ningens 60-årsfirande 1997. Roligt tyck-
er jag. Är det några fler som har jubile-
umspennan kvar? 
  Min går fortfarande att skriva med! 

 

6 

Dämpa farten! 

Kungsgärdets småstugeförening lånar ut träd-
gårdsredskap, serveringsporslin och partytält till 
föreningens medlemmar. 
Sök på vår hemsida: www.kungsgardet.nu 

Någon gång på 1990-talet jobbade 
vår förening för att få till stånd en 
hastighetssänkning här hos oss på 
Kungsgärdet. Det tog oss 17 år in-
nan vi hörsammades. Framfarten 
på våra smågator sänktes till max 
30 km/tim. alltså långt tidigare än 
på övriga ställen, förutom vid sko-
lor. Syftet för oss var att värna och 
trygga våra barns liv och lek kring 
gatorna samt frigående djur. 
  Det är trist att tvingas konstatera 
att både icke boende och boende 
på Kungsgärdet envisas med fartö-
verträdelser dagligen med hastig-
heter mycket, mycket över det till-
låtna.  
  Konsekvensen vid sådana tank-
lösa tilltag kan förmörka livet för 
alla inblandade. 
  När jag var mycket ung på 1950-
talet fick vi i skolan lyssna på en 
uppläsning av Stig Dagerman och 
han novell ”Att döda ett barn”. 
  Än idag får jag kalla rysningar 
över den fruktansvärda tragiska 
bilolyckan. 
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 Kungsgärdets Småstugeföre-
ning har en egen Facebookgrupp, 
vi är drygt 230 medlemmar i 
gruppen. Det är en hög aktivitet, 
med att byta, sälja eller skänka 
saker. Min personliga erfarenhet 
är när vi ville bli av med en 
IKEA lagerhylla och 5 minuter 
senare var den ”tagen”. Bort-
sprungna katter återfås, tips om 
hantverkare mm., men även lite 
mer allvarligare saker så som 
inbrott har avhandlats, även om 
vi i år har förskonats. 
Avslutningsvis lite om trafik och 
en vädjan, i området så är hastig-
heten begränsad till 30 km/t, 
alltså som den högsta hastighet-
en, vi är många som upplever att 
de finns de som kör för fort. 
Tänk på barn som rör sig lite 
oplanerat på våra gator och även 
på katter och hundar. Dessutom 
har vi noterat ett antal ungdomar 
på mopeder som i för hög fart 
susar fram på våra gator. Parke-
ringsdisciplinen på våra smala 
gator är också något vi allmänt 
bör tänka på, ibland är det nästan 
omöjligt för tex sopbilen att ta 
sig fram kryssande mellan parke-
rade bilar. Utryckningsfordon 
måste i alla lägen kunna ta sig 
fram!  
Berndt Englund 

         samt ”häckskvaller” 

Solen strålade över Kungsgärdet 
den sista helgen i september, då äpp-
len av cox pomona, gravensteiner, 
signe tillisch, ingrid marie och mag-
lemer omvandlades till över 1000 
liter äppelmust. 
  Krohns mobila musteri var åter till-
baka, efter förra årets succé, och in-
tresset i föreningen var stort. Drygt 
30 hushåll tog chansen att musta sina 
egna, eller grannens, äpplen. På sön-
dagen anslöt även ett tiotal hushåll 
från vår grannförening.  
  Totalt lämnades 1647 kg äpplen in 
för mustning, och musteriet gick på 
högvarv från tidig lördagmorgon till 
sen söndagseftermiddag. Äppelmus-
ten tappades upp på 3-liters "bag-in-
box" och såldes för 90 kr boxen. To-
talt kom vi upp i 319 boxar och ca 50 
liter råmust, för några som planerade 
egen cidertillverkning. 
  Vi siktar på repris även nästa år!  
Sofie Lücke 

Johan 
Nenzén på 
Kvarnbogatan 
slog rekordet! 
Han lämnade 
in 81 kg äpp-
len och fick ut 
13 dunkar 
äppelmust. 
Musten kom-
mer säkert att 
glädja familjen 
i många veck-
or framöver. 
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Pumpor, saft och barnskratt! 
Den oåterkalliga hösten bankade på, ändå försökte en blek sol påminna 
oss om vilken fin, varm, solig sommar den hade bjudit oss alla på. Det 
glömmer vi sent! 
  Men nu befinner vi oss på Lecheplätten för att kora årets pumpavinnare 
med efterföljande föreningsfest. Uppåt ett sjuttital medlemmar med barn 
bjöds på några timmars samkväm på Leches gröna plätt. 
  Småstugebladets redaktör hade äran att prisa Margareta Svenningsson 
som var på utlandsresa. Marianne Preitzner fick hoppa in och ta emot 
förstapriset för en mäktig grön pumpa på hela 11,7 kilo. Strax efter vägde 
Berta Andersson in sin välmatade pumpa på 11,5 kilo. 
  Som god tre kvalade Kajsa och Göran Svensson in med sin något lättare 
pumpa på 8,8 kilo. 
 Totalt deltog hela 13 stycken som förtjänstfullt både vattnat och pratat 
(tror jag) med sina kämpande växande trädgårdsvänner. 
 
  Därefter övergick föreningsträffen till att roa alla barn med diverse leka 
som; säckhoppning, ”packa pappas kappsäck” samt en uppskattad vatten-
lek. Också några föräldrar lekte till åskådarnas förtjusning. 
  Därefter rusning till det hägrande bordet fullt med saft, kaffe och goda 
bullar som föreningsstyrelsen med Gunilla med flera bakat för detta till-
fälle. Barnen försågs också med såpbubblor. 
  Innan hemgång planterade föreningen ännu fler blommor på Lecheplät-
ten anfört av ordförande Berndt Englund. 

Årets 
stolta 
pumpa-
vinnare. 

Viktig 
väg-
ning! 
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Buskul på plätten! 

                 Vi älskar saft och bullar! 


