
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 
UPPSALA   
      2021-12-08 
Styrelsemöte 

Tid     2021-12-08 kl. 18:00 
Plats     Hemma hos Berndt Englund på Tegelgatan 35 
Närvarande    Berndt Englund 
     Gunnar Flodén 

Anna Karin Belfrage 
Michael Reineskog     

     Margareta Svenningsson 
Fredrik Johansson 

§ 1 Mötet öppnas   Mötet öppnades av ordförande Berndt.  

§ 2 Julhälsning  Gunnar presenterade ett förslag på julhälsning i färg som 
inkluderar bilder och utsedd vinnare i Halloweentävlingen 
Snyggast pumpalykta. Styrelsen gav klartecken till att 
trycka upp 200 exemplar hos Tidtryck. Gunnar meddelar 
dag och tid för utdelning. 

§ 3 Trädgårdskurs  Berndt och Margareta har träffat Cecilia Hagfeldt och 
diskuterat innehåll för en kommande trädgårdskurs: 

1. Kurs i beskärning (inomhus i januari). 
2. Rundvandring med besök i utvalda trädgårdar (mars/

april). 

 Styrelsen beslutade att satsa på alternativ 2. Kostnaden för 
ett kurstillfälle ligger på högst 2000 kr. Margareta 
kontaktar Cecilia för att bestämma dag för kursen (2, 3, 23 
eller 24 april). En månad före kursen delar styrelsen ut 
information om kursinnehåll och anmälningsregler 
(bindande anmälan med en kursavgift på 50 kr). 

    
§ 4 Samordning av inköp, tex jord Cecilia Hagfeldt (se punkt 3) föreslog samordning av 

inköp för föreningens medlemmar hos Rölunda gård som 
har bra kvalitet på jord och gödsel. Hela pallar måste då 
köpas: 45/60 säckar à 40 l /pall. Margareta, Berndt och 
Gunilla diskuterar alternativen och presenterar 



inköpsförslag vid nästa styrelsemöte. 

§ 5 Föreningens ekonomi Kassör Gunilla Wiese har via mail meddelat att föreningen 
har 44197 kr i kassan. Det som tillkommer för 2021 är 
kostnad för julhälsning.  

Prognos fram till sommaren 2022 
 Kostnader: 

Plusgiro, webbhotell, tidtryck, fröer: 6000 kr 
Lokal årsmöte: 2000 kr  
Intäkter:  
144 medlemsavgifter: 17000 kr 
Uthyrning: 1800 kr 

§ 6 Isbana vid Mammas Meze Fredrik kontaktar Uppsala kommun för att kolla av 
möjligheten till en isbana inför nästa säsong. 

  
§ 7 85-årsfest 2022  Jubileumsskrift 

Ingemund Hägg har påbörjat sammanställning av ny skrift 
inför 85-årsjubileet. Den bygger på utvalda artiklar ur 
tidigare skrifter tillsammans med ett nyskrivet förord. 
Berndt läser igenom Ingemunds förslag och återkommer 
till punkten vid nästa möte.  

Ett förslag är att på festdagen anordna en rundvandring i 
området med ett eventuellt fokus på 50-talshusen 
(Karlsrogatan). 

Festlokal 
Fredrik har kollat med Bergaskolan, men där får inte 
alkohol serveras. Anna Karin inväntar svar från Ekeby 
restaurangskola och Sofie kollar med Gluntens 
montessoriskola. 

§ 8 Hemsida och Facebooksidan  Facebooksidan fortsätter att vara aktiv och på hemsidan 
finns det senaste Småstugebladet tillgängligt. Bilder från 
Lecheplättefesten står på tur att läggas upp på hemsidan.  

§ 9 Årsmöte 2022  Två förslag till föredragshållare har diskuterats vid 
tidigare styrelsemöten:  
- Michael Tjärnström, professor i meteorologi med 
kunskaper i klimatförändringar. 
- Representant från Uppsala vatten med fokus på åtgärder 



för att minska översvämningsrisken i vårt bostadsområde.  

Förslagen följs upp av Berndt och Sofie. 

Gunnar kontaktar Bror Hjorts hus för att boka ett av de 
föreslagna datumen: 1, 2 eller 3 mars kl. 19-21.  

§ 10 Övrigt  Berndt fixar styrelseprotokoll från mötet i september.  

§ 11 Nästa möte 1 februari 2022, kl.18 hemma hos Margareta på 
Tegelgatan 47. 

§ 12 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat och alla tackade för gott 
fika och glögg!   

Vid protokollet     Justeras    Justeras 
     

Anna Karin Belfrage   Berndt Englund   Michael Reineskog   


