
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 
UPPSALA   
      2022-03-30 
Styrelsemöte 

Tid     2022-03-30 kl. 18:30 
Plats     På restaurang Mammas Meze 
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 Ordet är fritt Rolf Strandberg, nytillträdd suppleant, presenterade sig 
och hälsades välkommen till styrelsen. 

§ 3 Konstituering av styrelsen  Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
Ordförande: Berndt Englund, tillika firmatecknare 
Kassör: Gunilla Wiese, tillika firmatecknare 
Ledamöter: Michael Reineskog och Sofie Lücke 
Sekreterare: Anna Karin Belfrage 
Suppleanter: Margareta Svenningsson, Fredrik Johansson 
och Rolf Strandberg 

§ 4 Kommande aktiviteter a) Gemensamt inköp av jord 
Margareta har förberett ett formulär med information om 
planerat inköp från Rölunda Gård (plantjord, barkmull och 
kogödsel) och instruktioner för beställning. Jorden 
levereras till Margareta och avhämtning sker under 29 
april-1 maj med kontant betalning eller swish. Utdelning 
av informationslapp den 2 eller 3 april. 

b) Trädbeskärningskurs  
Margareta har på samma lapp (se ovan) skrivit en inbjudan 
till Trädbeskärningskursen med Cecilia Hakfelt som 
kommer att anordnas den 24 april. Först till kvarn gäller 
till de 25 platserna och en avgift på 50 kronor/ person 



betalas kontant eller via swish till Margareta.  

c) Sticklingbytardag 
Styrelsen beslutade att ta upp aktiviteten till våren 2023.  

d) Årets växttävling 
Efter diskussioner beslutades att anordna en pumpatävling 
för andra året i rad. Prisutdelning, efter vägning, i oktober. 

§ 5 85-årsfesten    a) Festkommitté för 85-årsfest 2022 
Det beslutades att festen ska äga rum samma helg som 
äppelmustningen, preliminärt helgen 24-25 september.  
Styrelsen kommer att stötta arbetet men en festkommitté 
behöver komma samman för att planera och fördela 
arbetsuppgifter. Styrelsemedlemmarna ska kontakta 
föreningsmedlemmar som skulle kunna vara intresserade 
av att vara med i förberedelserna. 

En rimlig storlek på festen, baserat på tidigare års fester, är 
omkring 100 deltagare. Styrelsen valde äppeltema för 
festligheterna vilket kan användas för olika aktiviteter 
under festdagen, t. ex. äppelpajstävling, 
äppelmustprovning osv. Som tidigare diskuterats är tanken 
att anlita en Foodtruck som kan leverera mat till festen.  

b) 85-årsskriften och historisk rundvandring 
Skriften, som sammanställs av Ingemund Hägg, kommer 
att finnas färdig till 85-årsfesten. Planen är att också 
anordna en historisk vandring i området under festdagen 
där medlemmar i föreningen som har kunskap om husen 
kan berätta om stugornas historik. Eventuellt kan Henrik 
Eriksson anlitas som guide på vandringen. 

§ 6 Småstugebladet Tidningen trycks i april och pumpafrön ska klistras in före 
utdelning. Berndt skickar mail till styrelsen med 
information om tid för förberedelser och utdelning. 

§ 7 Övriga frågor Inga övriga frågor. 

§ 8 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte bokades in till den 18 maj, kl.18.30 i 
trädgården hos Fredrik. Om regn flyttas mötet till 
Margaretas altan. 



§ 9 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet     Justeras    Justeras 
     

Anna Karin Belfrage   Berndt Englund   Michael Reineskog 


