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Styrelsen har under 2022 haft 6 protokollförda möten och har under året planerat och genomfört 

följande aktiviteter: 

 

Årsmötet ägde rum på Bror Hjorths hus den 24 mars 2022 och inleddes med att Andreas Jansson 

och Marvin Asp Martins från Uppsala Vatten informerade om orsaker till översvämningar och hur 

vi som villaägare kan förebygga att våra fastigheter drabbas. Därefter följde fika och mingel innan 

årsmötesförhandlingarna inleddes. 

 

Trädgårdsmästare Cecilia Hakfelt höll den 24 april en trädgårdskurs 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. Styrelsen siktar på att anordna en trädgårdskurs även under 2023. 

 

Medlemmarna hade under våren möjlighet att till ett fördelaktigt pris, genom en gemensam 

beställning från föreningen, köpa jord (plantjord, barkmull och kogödsel) från Rölunda Gård. Den 

28 april lastades 14 pallar med 546 säckar av på gräsplätten utanför lekplatsen på Tegelgatan och 

under de följande dagarna kunde säckarna hämtas upp och betalas via swish eller kontant. Boende i 

Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening erbjöds också att köpa jord och deras ordförande 

Claes Höjenberg hanterade betalningen från dem.  

 

För tredje året i rad erbjöds föreningens medlemmar att få sina trädgårdsäpplen mustade av Krohns 

mobila musteri. Vår grannförening, Kungsgärdets egnahem- och fruktodlarförening, deltog även 

den här gången. Totalt lämnades nära 2 ton äpplen in under helgen 24-25 september, vilket blev till 

ca 1200 liter äppelmust och råsaft. Intresset i vår förening var större än 2021 med 42 anmälda 

hushåll. Därför fick styrelsen begränsa mängden äpplen för mustning till 20 kg per hushåll. 



Styrelsen planerar att bjuda hit musteriet även 2023. 

 

Under året fyllde vår Småstugeförening 85 år och det firades lördagen 24 september med en fest på 

Lecheplätten. Uppslutningen var god, med såväl unga som gamla deltagare. En foodtruck från Heta 

Köket fanns uppställd under dagen, roliga lekar för såväl stora som små arrangerades och pris 

delades ut till de som lyckats odla de största pumporna i föreningens pumpatävling. Ingemund Hägg 

och Berndt Englund berättade för en intresserad skara festdeltagare om sitt arbetet med att 

sammanställa en skrift med titeln ”Var tror du att du bor – och hur?” för att uppmärksamma 85-

årsjubiléet. Henrik Ericson redovisade också sitt bidrag i skriften som delades ut till alla hushåll i 

föreningen i slutet av december. Cecilia Hakfelt knöt an och berättade om tanken bakom hur 

trädgårdarna och framförallt fruktträden planerades för området. Som avrundning på festdagen 

bjöds det på olika varianter av äppelkaka och äppelpaj bakade av medlemmar med äpplen från våra 

trädgårdar.  

 

Två nummer av Småstugebladet har under 2022 publicerats under ledning av redaktör Gunnar 

Flodén. Där publiceras artiklar om aktiviteter i föreningen och annat som berör oss boende i 

området. Föreningens Facebook-grupp är betydelsefull för aktiv grannsamverkan då information 

där snabbt får spridning. Föreningens hemsida fyller sin funktion genom ett kompletterande 

innehåll, som protokoll från årsmöten och styrelsemöten, samt att den når ut till medlemmar som 

inte använder FB.  

 

Medlemsavgiften var 125 kr per hushåll och 50 kr för ensamstående pensionär. Uthyrning av 

föreningens tält och porslin har inbringat 680 kr under året.  

 

Styrelsen föreslår att årets resultat, enligt kassörens redovisning, balanseras i ny räkning. 
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