
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 

UPPSALA     2022-10-13 

 

Styrelsemöte 

 

Tid: 2022-10-13 kl. 18:30 

Plats: Hemma hos Berndt på Tegelgatan 35 

Närvarande:  Berndt Englund 

 Gunilla Wiese 

 Margareta Svenningsson 

Michael Reineskog 

Rolf Strandberg 

Fredrik Johansson 

Sofie Lücke 

 

§ 1 Mötet öppnas   Mötet öppnades av ordförande Berndt 

§ 2 Äppelmustningen  Mustningen gick bra även i år. Totalt lämnades nära 2 ton 

äpplen in under lördagen och söndagen, vilket blev till ca 

1200 liter äppelmust och råsaft. Intresset i vår förening 

var större än förra året med totat 42 anmälda hushåll (12 

via lapp i Sofies brevlåda, resten via Facebook). Det totala 

önskemålet om mustning i vår förening var ca 1 400 kg, 

vilket egentligen var vad musteriet meddelat att de 

maximalt klarar på hela helgen. Vi fick därför begränsa 

mängden äpplen för mustning till 20 kg per hushåll.  

På mötet bestämde vi att vi vill bjuda hit musteriet även 

nästa år, och att vi då gärna samkör med 

grannföreningen igen. Vi bestämde också att vi inte 

behöver kolla upp att alla som mustar är medlemmar i 

föreningen, men att vi tydligt kan kommunicera ut att 

man ska vara medlem för att få musta. Kanske kan 

mustningen vara en aktivitet som gör att antalet 

medlemmar ökar. Fakturan för framkörningsavgiften på 1 

000 kr har skickats per mail till Gunilla. Vår förening 

betalar den i år.  

§ 3 85-årsfesten  85-årsfesten på Lecheplätten blev också mycket lyckad. 

Uppslutningen var god, med såväl unga som gamla 

deltagare, några som bott här länge och andra som var 



relativt nyinflyttade. Aktiviteterna var roliga, och Heta 

Köket sålde hela 102 luncher – jättegott!  

På mötet diskuterade vi att det vore kul att ha fest varje 

år, samma helg som mustningen. Ett förslag är att vi har 

lite olika teman varje år, t.ex. loppis, växtbyte, prylbyte 

mm. Vi pratade också om att man kanske ska ha lekar där 

både vuxna och barn deltar. Kanske kan man också ha 

dragkamp där gatorna tävlar mot varandra. Förslag också 

att vi inte har pumpatävling nästa år, utan att vi får prova 

på att odla något annat.  

§ 3 Underlag till småstugebladet Småstugebladet delas ut i oktober. Vi hjälps åt att skriva 

ihop några rader om 85-årsfesten till det. Sofie skriver om 

äppelmustningen, AnnaKarin om pumpatävlingen, 

Fredrik om Heta Köket, Sanna om parkouren, Micke om 

lekarna, Berndt skriver om 85-årsskriften, samt tackar 

Hemköp för sponsringen på festen.  

§ 4 Föreningens ekonomi  Gunilla redogjorde för föreningens ekonomi. Vi är totalt 

131 medlemmar i år, vilket är något färre än förra året 

(totalt är vi 178 hus). Vi fick in 680 kr för uthyrning av 

porslin mm under året. Vi har mer än 50 000 kr i kassan 

just nu, men cirka 6 000 kr i utgifter att betala.  

§ 5 Övriga frågor  Inga övriga frågor. 

§ 6 Nästa möte   Nästa möte blir den 5/12 kl. 18:30 hos Gunilla på 

Kvarnbogatan 18. 

§ 7 Mötets avslutande  Berndt förklarade mötet avslutat och vi tackade Gudrun 

för den goda äppelpajen hon bakat. 

 

 

 

Vid protokollet Justeras  Justeras 

Sofie Lücke Berndt Englund Michael Reineskog 

  


