
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 
UPPSALA   
      2022-05-18 
Styrelsemöte 

Tid     2022-05-18 kl. 18:30 
Plats     Hemma hos Fredrik på Arosgatan 29 
Närvarande    Berndt Englund 
     Gunilla Wiese 
     Michael Reineskog 

Anna Karin Belfrage 
     Sofie Lücke 

Margareta Svenningsson      
Fredrik Johansson 
Rolf Strandberg 

        

§ 1 Mötet öppnas   Mötet öppnades av ordförande Berndt.  

§ 2 Jordköp Arrangemanget med att jorden, fördelad på 546 säckar/14 
pallar, lastades av på gräsplätten utanför lekplatsen på 
Tegelgatan fungerade bra. Margareta och Berndt var på 
plats eller tillgängliga via mobil under torsdag-söndag då 
jorden fanns för avhämtning. Betalning sköttes via Swish 
till Margareta eller, i enstaka fall, kontant. Boende i 
Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening erbjöds 
också att köpa jord och deras ordförande Claes hanterade 
betalningen från dem.  

Efter att alla jordköpare har betalat och panten har 
inkommit för pallarna saknas det 700 kronor - vilket delvis 
beror på transportkostnad för hämtning av pallar. Styrelsen 
beslutade att Småstugeföreningen står för 
mellanskillnaden. 

- Margareta ger Gunilla underlag för inköp och 
försäljning av jord.  

Inför nästa år: 
- Schemalägg fler från styrelsen att närvara vid 

utdelning av jord. 
- Korta ner tid för avhämtning. 
- Undvik helgen vid månadsskiftet april/maj. 



- Håll parkeringen framför avlastningsplatsen fri från 
bilar. 

- Om stort intresse, begränsa eventuellt antalet säckar. 
- Se över pris för säckarna för att täcka pallkostnad och 

avgift för hämtning av pallar. 
- Utforma beställning så att det framgår att om beställd 

jord inte kan levereras så får personen en bekräftelse. I 
annat fall kommer beställda säckar kunna avhämtas.  

§ 4 Trädbeskärningskursen  Cecilia Hakfelt höll den 24 april kursen med temat ”Hur 
sköter vi våra fruktträd?”. Deltagarna fick bland annat lära 
sig mer om äppelträden som finns i området och hur de 
bör beskäras. Cecilia är intresserad av de olika 
äppelsorterna som finns i området och kommer gärna till 
festen, med äppeltema, i höst. Om intresse finns kan vi 
anlita henne till fler kurser, tex ympning. 

  
- Styrelsen beslutade att anordna samma eller liknande 

kurs nästa år. 
  
§ 5 Föreningens ekonomi 62 medlemmar har betalat medlemsavgiften för 2022. 
 När fakturor från Rölunda Gård, Norrlandspall, Tidtryck 

och hemsidan (one.come) är betalade är behållningen 
35000 kr.  

Efter råd från revisorerna kommer fakturor för webhotellet 
framöver att ställas direkt till Kungsgärdets 
småstugeförening och inte till Alex. 

§ 6 Förberedelser för 85-årsfesten.  a) Förslaget är att äppelmustningen och festen genomförs 
24-25 september. Styrelsen enades om att festen ska hållas 
på lördagen. 

- Sofie kollar med Krohns musteri att helgen passar för 
dem. 

- Fredrik kollar upp förutsättningar för att anlita en 
Foodtruck som kan leverera mat till festen.  

b) Styrelsen kommer att stötta arbetet, men en 
festkommitté behöver komma samman för att planera och 
fördela arbetsuppgifter: 
- Styrelsemedlemmarna kan gärna kontakta 

föreningsmedlemmar som skulle kunna vara 



intresserade av att vara med i förberedelserna och 
bjuda in dem till det första mötet (se c). 

- Vilka var med i festförberedelserna 2017 – kan några 
av dem vara intresserade? 

- När första mötet närmar sig lägger vi ut en notis i FB-
gruppen och bjuder in intresserade att delta.  

c) När samla festkommittén och var? 

24 augusti kl. 18.30 i trädgården hos Sofie, Kvarnbogatan 
4. Vid regn hemma hos Anna Karin, Bergagatan 46. 
 
d) 85-årsskriften och historisk rundvandring 
En idé är att under festdagen ha boksläpp, med dryck och 
tilltugg, av 85-årsskriften på Lecheplätten för att 
uppmärksamma arbetet och innehållet i skriften. I 
samband med det kan de som har kunskap om områdets 
historia berätta om tillkomsten, hur husen byggdes och hur 
trädgårdarna planerades och anlades.  

- Idén tas med till festkommitténs planering av dagen. 

§ 7 Övriga frågor En loppis skulle kunna arrangeras under våren 2023. 

§ 8 Nästa styrelsemöte I samband med festkommittémötet den 24 augusti kl. 
18.30 i trädgården hos Sofie, Kvarnbogatan 4. Vid regn 
hemma hos Anna Karin, Bergagatan 46. 

§ 9 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet     Justeras    Justeras 
     

Anna Karin Belfrage   Berndt Englund   Michael Reineskog 


