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Nästa nummer av Småstugebladet kommer i oktober 2022. 
Väl mött! 
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Krohns mobila 
musteri är åter till-
baka, efter förra 
årets succé! 
 

       Kungsgärdets styrelse 2022/23 

   Sommaren kommer! 

Fr.v. Fredrik Johansson, Rolf Strandberg,  Margareta Svenningsson, Michael  
Reineskog, Sofie Lücke, Gunilla Wiese, Anna Karin Belfrag och Berndt Englund. 
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Kungsgärdets småstugeförening 

 Läs                Medverka             Annonsera 

Innehåll: 
*Ordförande 
   har ordet 
*Hört&Hänt 
*Pumpatävling 
*Äppelmustning 
*Ny skrift 
*Simons elhjul 
*Trädgårdsloppis 
*Styrelsen på   
  bild 
*Var bor du? 
*Med mera… 
Trevlig läsning! 

Årgång 31         Nummer 1      Våren 2022 

Simon Mika susar fram på sitt magiska el-hjul 
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Några ord från ordförande! 
Det kommer hända mycket i Småstugeföre-
ningen under året. Vi kunde i år äntligen 
samlas till ett årsmöte på Bror Hjorths hus 
den 24 mars. Tack alla ni som hörsammade 
inbjudan, vi var drygt 40 personer som sam-
lades, förutom sedvanligt årsmöte och 
mingel så informerade Uppsala Vatten om 
orsaker till översvämningar. Deras presen-
tation finner du på hemsidan under punkten 
”Information” / Årsmöten…..Protokollet i 
sin helhet hittar du också där  
Kommande händelser  
  Gemensamt inköp av jord mm för med-
lemmar i Småstugeföreningen 
Nu närmast, mellan den 29 april - 1 maj 
kommer föreningen få en stor leverans av 
jordprodukter från Rölunda Gård. Vi har 
tillsammans med Kungsgärdets Fruktodlar-
förening beställt totalt 527 säckar, Plante-
ringsjord, Kogödsel och Barkmull. En an-
senlig mängd, vi får KRAV-märkta produk-
ter av hög klass levererat till ”dörren”. 
  Det du beställt finns att hämta dagligen 
mellan kl 0900-1900 på Tegelgatan 47, den 
29/4-1/5. Se detaljer i beställningsunderla-
get vi delade ut till er för någon vecka se-
dan. 
  Det blir en repris på förra årets PUMPA-
tävling. Två frön finns fasttejpade här i tid-
ningen, vi återkommer med när segraren ska 
firas. Tips från förra åtets segrare: 
* Förgro inne i kruka, plantera i tädgårds-
komposten.  

  I år firar Småstugeföreningen 85 år!  
Det tänker vi uppmärksamma i höst ge-
nom att vi samlar ett antal aktiviteter un-
der en och samma dag, det blir, äppel-
mustning en 85-årfest och lite mer. Preli-
minärt sker detta helgen den  
24-25 september. Då kommer även en ny 
85-årsskrift, mer om den finner du längre 
fram i ”bladet”, vi har också ambitionen 
att göra en ”historisk” tillbakablick och 
berätta om bakgrunden till småstugornas 
tillkomst och eventuellt gå en rundvand-
ring i ”1937”-området.  
  Vi hoppas att det kan finnas några 
eldsjälar som kan hjälpa oss i styrelsen så 
att vi får ett härligt firande för både vuxna 
och barn. Det blir inte så betungande, kan 
du tänka dig att hjälpa till hör av dig till 
någon av oss i styrelsen.  
Allt detta får du om du är medlem i vår 
Småstugeförening, 125 kr per hushåll och 
för ensamstående pensionär 50 kr/år. 
  På årsmötet kom det även upp en fråga 
om skyddsrum, i protokollet från årsmö-
tet (finns på hemsidan kungsgardet.nu), 
hittar du mer information. Där finns även 
en länk till MSB om skyddsrum i vårt 
område. 

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,  Ingemund Hägg 
Distribution: Styrelsen 
Hemsida: www.kungsgardet.nu 
Tidtryck Uppsala 
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Var tror du att du bor – och 
hur? 
Så heter vår förenings nya skrift 
(85 år) om vårt område, som blir 
färdig i sommar.  Berndt 
Englund och jag redigerar den. 
Vi försöker ge svar på vanliga 
frågor om området.  
Det behövs svar som grundar sig 
på fakta och sådana hämtar vi 
från sådant som vi redan skrivit i 
tidigare jubileumsskrifter. Det 
kan behövas för sociala medier 
är inte alltid korrekta Så kom för 
ett tag sedan  i en uppsaliensisk 
facebookgrupp uppgiften att 
stadsarkitekten Gunnar Leche 
ritat våra småstugor. Så är det 
inte. I vår 50-årsskrift framgår att 
de två stugtyper som gällde för 
området byggt 1937 kom från 
Stockholm. Det Leche bidrog 
med var husens placering, ut-
formningen av kvarteren och ga-
torna.     
Nu något som ni inte hade en 
aning om: Wikipedia använder ju 
många av oss. Googla nu på or-
det ”Kungsgärdet”. Vad får du 
veta? Tala om fakta! 
Ingemund Hägg på  Läbygatan 8 
sedan 1979  
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Pumpavinnarna korade 2.0 
Några dagar före julaftonen mottog 
familjen Olsson på Läbygatan första-
priset för deras stiliga vinstgivande 
pumpor 2021. 
 Priset var en chokladask passande 
som julgodis. 
  Tack också alla ni som deltog och 
gladde oss på Kungsgärdet. Som ni 
nu säkert vet gör vi om pumpasuccén 
i år. 
Lycka till! 

            Ny pumpachans i år! 
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 Du glömmer väl inte årets  
medlemsavgift för 2022 
som är oförändrad dvs. 
125 kr per hushåll och 50 kr  
för ensamstående pensionär.  
Pg. 54 27 43-0  eller 
kontantbetalning:  

               Närproducerat 

Kungsgärdets småstugeförening 
lånar ut trädgårdsredskap, serverings-
porslin och partytält till föreningens 
medlemmar. 
Sök på vår hemsida: 
www.kungsgardet.nu 

Årets boksläpp! 

Trädgårdsloppis! 
 
Söndag 15/5 13-17.00. 
Inredning, väskor, skor, kläder, en 
del verktyg, smink, smycken, tex-
tilier osv säljes. 
Inställes vid regn och skjuts då 
fram till söndag 22/5. 
Elenor 
Bergagatan 30 

Rabatterat för Kungsgärdesbor 
T. 0739-12 16 12 Kvarnbogatan 8 

El-installation reparation  
Tel. 076-14 14 114 Tegelgatan 31 
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         samt ”häckskvaller” 

Allting har sin tid! 
För precis 30 år sedan, 1992 blev jag 
medlem i Kungsgärdets Småstuge-
förenings styrelse. Det vari  den då-
varande ordförande och nestorn Alle 
Rundströms hus på Tegelgatan 47 
som styrelsemötet ägde rum.  
  Nu ägde mitt sista styrelsemöte rum 
i år på samma adress, då med Alles 
dotter Margareta som värd. 
  Efter 49 år på Kungsgärdet ,varav 
som sagt 30 år i styrelsen och nära 
hälften, 14 år som ordförande, känns 
det som om det räcker. 
  Bytidningen SMÅSTUGEBLADET 
startades av mig redan debutåret 
1992. Den har jag tänkt att hålla i ett 
tag till och ni får 
gärna hjälpa mig 
med innehållet. 
 
 
 

 
 
 
 

Nu blir det fordon av alla slag för hela 
slanten. 

Årsmötet avtackade Gunnar 
Flodén, som nu valt att lämna styrel-
sen, Gunnar fick en avskedsgåva för 
lång och trogen tjänst som ordfö-
rande i 14 år och två år som styrelse-
medlem. Vi hoppas att Gunnar med 
fru Kerstin får avnjuta ett fint besök 
på Restaurang Tullgarn. Gunnar fort-
sätter som redaktör för Småstugebla-
det, det är vi alla mycket tacksamma 
för.  
 Hemsidan (kungsgardet.nu) tycks 
vara lite bortglömd, där har finns 
exempelvis detaljplanen för Kåbo - 
Kungsgärdet från 2008 och annan 
mer bestående information såsom 
utlåning av redskap och uthyrning av 
tält, porslin mm. På föreningens fa-
cebooksida har det nu på sistone va-
rit mycket diskussion om solceller.    
Rent generellt så har man sedan något år 
tagit bort kravet på byggnadstillstånd, 
men en detaljplan kan föreskriva andra 
regler, vilket det då gör för Kungsgärdet. 
Detaljplanen anger att det ska vara röda 
tegel eller betongpannor. Solceller på 
villatak har blivit en alltmer aktuell 
fråga, när detaljplanen fastställdes 2008 
så var solceller inte lika aktuellt. Vid 
årsmötet 2019 hade vi med representan-
ter från kommunen för att belysa deras 
syn. Det framkom då att kommunen 
mjuknat i frågan och att man kunde 
tänka sig en installation mot trädgårdssi-
dan, men att det fortfarande krävdes 
byggnadstillstånd för installation av sol-
celler på villatak.  
Ordförande i Kungsgärdets Småstuge-
förening Berndt Englund 
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Rak i ryggen, med en lugn blick längs färdvägen, och med god styrfart likt en 
utomjording svischar Simon Mika från Tegelgatan förbi de häpna betraktarna i 
Uppsala och Stockholm. Denna märkliga el-matade tingest är ett utmärkt red-
skap att enkelt ta sig fram på hans konsultuppdrag i de nämnda städerna. En 
god ersättning i stället för bil eller buss till tågstationen också på vintern, fast 
då får man klä på sig ordentligt. 
  Den juridiska termen på Simons elektiska hjul är en ”självbalanserade cykel”. 
I snart tre år har han ägt det här hjulet, han hade ett annat tidigare också som 
följeslagare på pendel- och arbetsresorna. Väl fram vid besöksorten tar han tag 
i handtaget och skjuter hjulet vid sidan som en rullande väska. Väl ute på gatan 
ställer sig Simon enkelt upp på sitt hjul och snabbt och ljudlöst susar han fram 
till arbetsplatsen. På vägen hem kan han handla två kassar fulla med mat till 
familjen i varsin hand och ställer sig på sitt hjul för snabb hemfärd.  
  -Enklare än vad man tror. Hjulet har luftfjädring så balansen är inget problem, 
försäkrar Simon Mike med ett milt leende. 
  Med sin tuffa keps på huvudet lutar sig Simon mot en björk på Arosgatan när 
jag börjar ställa frågor om hans märkliga elektriska hjul. 
    Hur svårt är det att lära sig att bemästra ett sådant här hjul? frågar jag. 
 -Man måste lägga en del timmar under några dagar. Det är lite som att lära sig 
cykla som vuxen, inte alldeles lätt. Men nöter man på några timmar så löser det 
sig, säger Simon övertygande. 
  Ett stort hjul ger en bättre balans till skillnad mot el-scooterns små hjul. Kon-
ceptet är lite sprunget ur den tidiga populära segwayen (med två halvstora hjul i 
bredd och ett styre att manövrera farkosten med) som också polisen hade som 
tjänstefordon, om ni mins? 
  Hur långt kan man åka innan batteritorsk infinner sig och man därmed drab-
bas av ”räckviddsångest”, funderar jag på? 
 Svaret från Simon är lugnande; tre till fyra timmar innan batteriet ropar på mer 
ström och då har man hunnit åka åtta- nio mil lite avhängt vad man väger. Är 
man inte alltför tung kör man upp till 12 mil innan ny ström krävs av batteriet.    
De koreanska är av bättre kvalité än det kinesiskt tillverkade hjulets egna batte-
rier.  
  Skulle man ändå drabbats av el-bortfall är det som nämnts bara att greppa i 
handtaget och dra hjulet bredvid sig som en väska. 
  Hur fort kan du åka? 
  -Min är strypt till 20 km/tim, men de är byggda för upp 
till 50 km/tim., säger Simon nöjd över den lägre fartupp-
levelsen.  

Glöm elbil – det räcker med ett el-hjul! 

”Tegelgatans utomjording” 
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För att ta sig fram med hjulet krävs inget körkort och man får åka  
gångbanorna.    
 På vintern är det mer riskabelt. Simon har fått känna på hur det är att ”vurpa 
på svartis”.  
  Hur är upplevelsen för folk som ser dig ljudlöst svischa fram? 
  -Det flesta är glada och positiva. ”Alla ser en” också hundarna, men de 
ouppfostrade småhundarna skäller gärna, säger Simon och tillägger; man 
måste alltid vara lite på sin vakt! 
 Slutligen alltså; hjulet behöver inte uppfinnas en gång till – ”pimpas” det  
bara med elektricitet så rullar man ljudlöst in i framtiden, med hjälp av en  
rolig variant av ”spjutspetsteknologi”. Så hoppa elbilen – det räcker med ETT  
hjul – både roligare och billigare. Fråga Simon vad han föredrar. 
Text och bild: Gunnar Flodén  
motorskribent/författare. 
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Simon susar elegant fram. 

En rullande väska 
Simon Mika 


