
Kungsgärdets småstugeförening PROTOKOLL  
UPPSALA  2022-12-05 

Styrelsemöte 
Tid  2022-12-05 kl. 18:30 
Plats  Hemma hos Gunilla på Kvarnbogatan 18 
Närvarande  Berndt Englund 
  Gunilla Wiese 
  Michael Reineskog 

Anna Karin Belfrage 
Margareta Svenningsson 
Rolf Strandberg 
Fredrik Johansson 

§ 1 Mötet öppnas  Mötet öppnades av ordförande Berndt.  
§ 2 Vi summerar 2022 och funderar på 2023  Krohns mobila musteri och 85-årsfesten 

Det blev en mycket lyckad dag som lockade 
många från föreningen att delta. Styrelsen 
siktar på ett liknande upplägg nästa år med 
äppelmustning och fest på Lecheplätten under 
samma dag. Det ryktas om att Granum 
musteri kommer att sluta musta åt 
privatpersoner vilket skulle kunna öka det 
redan stora intresset i föreningen att musta 
äpplen hos Krohns mobila musteri. Gunilla 
kollar om det stämmer och därefter får 
styrelsen diskutera nästa års upplägg.  

   
  Gemensamt inköp av blomjord  

  Intresset var stort och varorna prisvärda. 
Styrelsen siktar på att genomföra aktiviteten 
även nästa år. 

  Trädgårdskurs med fokus på äppelträd 
  Det var en uppskattad kurs och det finns 

intresse för en trädgårdskurs även nästa år. Vi 
frågar Cecilia om tips på innehåll och 
upplägg. 

§ 3 Ekonomin och antal Gunilla redogjorde för föreningens ekonomi 



vilken är den samma som vid förra 
styrelsemötet: 131 medlemmar av totalt 178 
hus. 50 000 kr i kassan och 6 000 kr i utgifter 
att betala. 

  
§ 4 Grannsamverkan Det har kommit in någon fråga i Facebook-

gruppen angående grannsamverkan och hur 
den är organiserad. I området finns skyltar 
uppsatta och styrelsen, med Berndt i spetsen, 
agerar kontaktpersoner. Erfarenheten från 
tidigare år är att det kan innebära en hel del 
arbete om grannsamverkan ska vara mer 
organiserad. Berndt ska sondera intresset för 
grannsamverkan i föreningen och tar upp 
frågan för diskussion vid ett senare 
styrelsemöte. 

§ 5 Foton på hemsidan Fredrik ska lägga upp foton från 85-årsfesten 
samt några historiska bilder på lämplig plats 
på hemsidan.   

§ 6 Årsmötet 2023 Datum och plats 
7 eller 8 mars 2023 på Bror Hjorths hus. 
Berndt bokar lokalen. 

Föredrag före årsmötet 
Två förslag till föredragshållare som är 
boende i området har diskuterats vid tidigare 
styrelsemöten:  
- Michael Tjärnström, professor i meteorologi 
med kunskaper om klimatförändringar  
- Leif Andersson, professor i funktionell 
genetik 

Nya förslag: 
- Hur organiseras grannsamverkan: 
Representant från polisen.  
- Uppsala industriminne. 

Berndt kollar i första hand med Michael 



Tjärnström. 
  
§ 7 Övrigt Julhälsning, med datum och plats för 

årsmötet, delas ut kring den fjärde advent. 
Berndt skickar mail när utskrifterna är klara 
för utdelning. 

§ 8 Nästa möte  25 januari 2023 kl.18.30 hos Berndt på 
Tegelgatan 35. Bjud in valberedningen. 

§ 9 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat och tackade 
Gunilla för den underbara äppelmustbaserade 
glöggen och det smaskiga tilltugget!  
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