
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 

UPPSALA   

      2022-08-24 

Styrelsemöte 

 

Tid     2022-08-24 kl. 18:30 

Plats     Hemma hos Sofie på Kvarnbogatan 4 

Närvarande    Berndt Englund 

     Michael Reineskog 

Anna Karin Belfrage 

     Sofie Lücke    

Fredrik Johansson 

Rolf Strandberg 

        

 

§ 1 Mötet öppnas   Mötet öppnades av ordförande Berndt.  

 

§ 2 Äppelmustning och 85-årsfest Äppelmustning: Sofie har varit i kontakt med Krohns 

mobila musteri och de kommer till vårt område helgen den 

24-25 september. Som tidigare år har vår förening tillgång 

till musteriet på lördagen och Kungsgärdets egnahems- 

och fruktodlarförening på söndagen. Inlämning av äpplen 

från kl. 9 och under ca 1h. Om det är stort intresse så kan 

det bli aktuellt att begränsa mängd äpplen per hushåll så 

att fler får möjlighet att delta. Priset för must är 95 kr/ 3l 

och 15 kr/ l råmust. 

 

     Att förbereda/tänka på: 

- Som tidigare år är platsen för musteriet vid lekplatsen 

utanför Margaretas hus. Kompensera Margareta för att 

hon ställer upp med vatten och el. 

- Vår förening står för framkörningsavgiften i år.  

- Musteriet brukar ordna med invägning av äpplen. 

Styrelsemedlemmar finns på plats ifall de behöver 

hjälp. 

- Cecilia Hakfelt är intresserad av vilka äppelsorter som 

finns i området. Berndt kollar med henne om hon vill 

vara med vid inlämning av äpplen och eventuellt även 

be henne dela med sig lite av sina reflektioner kring 

områdets trädgårdar och äppelträd under 

programpunkten ”Bokpresentation av 

jubileumsskriften” (se nedan). 

- Bjud musterimedarbetarna på lunch. 

- Berndt har släp och kan (med hjälp om det behövs) 

ordna med bortkörning av avfall på söndagen. 

 

   



85-årsfesten: Festligheterna kommer att äga rum på 

Lecheplätten. Fredrik har kollat upp förutsättningar för att 

anlita en foodtruck som kan leverera mat till festen och 

förslaget är ”Heta köket” som kan ställa upp sin vagn 

under 3 h på lördagen och tillaga 50-100 portioner. De tar 

en framkörningsavgift på 3360 kr och i det ingår personal. 

Styrelsen tycker att det är ett bra förslag som Fredrik ska 

följa upp för att få klarhet i detaljer kring bokning och om 

de behöver sälja ett visst antal portioner, elförsörjning osv. 

Parallellt undersöker styrelsen andra foodtrucks, men det 

är ett begränsat utbud och många har en fast plats att stå 

på.  

Preliminärt program för lördag 24 september: 

En foodtruck finns uppställd mellan kl. 11-14 på 

Lecheplätten och Uppsala parkour finns närvarande under 

dagen med möjlighet till att prova på aktiviteten. 

11.30-12.00 Lekar för stora och små 

Berndt och Gunnar agerar lekledare 

12.00-12.30 Bokpresentation av jubileumsskriften ”Var 

tror du att du bor – och hur?” 

Ingemund Hägg, Berndt Englund, Henrik Eriksson och 

eventuellt Cecilia Hakfelt 

13.00-13.30 Pumpainvägning 

Pris till tyngsta pumporna!  

13.30- Knytisfika med äppelpajer  

Ta gärna med en äppelpaj gjord på dina trädgårdsäpplen! 

Föreningen bjuder på kaffe, te och saft. 

 

Att förbereda/tänka på: 

- Anna Karin lägger upp en notis i FB-gruppen den här 

veckan med datum för aktiviteterna.  

- Fredrik kollar upp detaljer för att anlita foodtruck och 

meddelar styrelsen så att vi kan gå vidare med 

planerna och dela ut inbjudan nästa vecka. 

- Sofie och Anna Karin skriver ihop ett informationsblad 

med anmälningsinstruktioner till mustningen samt 

inbjudan till 85-årsfesten. Berndt ordnar med utskrift. 

Utdelning runt helgen 3-4 september.  

- Fixa kaffe, te, saft eller festis, tablettaskar och 

vaniljsås. Berndt kollar med Hemköp för sponsring. 

- Sätt upp tälten inför festen och ställ upp ett fikabord 

till äppelpajerna.  



- Gunnar skänker ett exemplar av en av sina böcker som 

pris i pumpatävlingen. Anna Karin köper två 

ytterligare priser. 

 

§ 8 Nästa styrelsemöte 14 september kl.19 hemma hos Berndt på Tegelgatan 35 

för avstämning inför 24 september. 

§ 9 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat och tackade Sofie för den 

underbara äppelpajen! 

 

 

 

 

 

Vid protokollet     Justeras    Justeras 

     

 

Anna Karin Belfrage   Berndt Englund   Michael Reineskog  

 

 

 


