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§ 14 Aktiviteter. När trädgårdsgruppen genomförde sin enkät förra året, 

fick man en del förslag på  olika aktiviteter med inriktning trädgårds-

skötsel. Det konstaterades att det oftast är  samma  personer som 

kommer till dessa träffar, men förhoppningen är att ännu fler intresserade 

ska delta. 

   Lecheplätten och lekplatsen diskuterades. Kan dessa ytor göras trivsam-

mare för oss boende, både yngre och äldre? Margareta Svenningsson ska 

kontakta ansvarig inom kommunen om  detta. 

 

§ 15  Mötet avslutades av ordföranden  Gunnar Flodén 

Vid protokollet   Stina Zetterlund   

Justeras  Ingemund Hägg  Hans Månsson 

 

Nästa nummer av Småstugebladet kommer i oktober 

2018. Väl mött! 

Fr,v bak. Gunnar Flodén,  Michael Reineskog, Agneta Larhed, Berndt  Englund 

        Ann-Karin Belfrage, Stina Zetterlund, och Per-Åke ”Pecka” Karlsson 

         Styrelsen 2018/19 

Gunilla Wiese 
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Kungsgärdets småstugeförening 

 Läs                Medverka             Annonsera 

Innehåll: 

*Eder ordförande 

*Hört&Hänt 

*Årsmötet 

*Grannsamverkan 

*Hemsida 

*Trädgårdskurs 

*Styrelsen 

*Med mera 

  
*Trevlig läsning! 

         Polisbevakat årsmötet! 

 Polisman Christer Nordström fångade in hela publiken med sitt 

fängslande berättande om ett långt polisliv. Vi åhörare ”satt inne”  

i Bror Hjorths trivsamma och vackra ateljé, för att senare släppas 

ut i februarimörkret. 
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Valår 2018 - här nöjer vi oss med 

vårt eget årsmöte och val av styrelse-

medlemmar. Allt om det och lite till 

kan du läsa om i din egen 

”bytidning”. 

 Christer Nordström, fd presstalesman 

för Uppsalapolisen, berättade i Bror 

Hjorths Hus om uppväxten på Kungs-

gärdet och om hans långa gärning 

inom polisen, som blev hela 47 år. 

  Polisman Nordström passade också 

på att skicka med några tips för att 

hindra objudna gäster i ditt hem. 

  Vidare i ”bladet” redogör Berndt 

Englund för om Grannsamverkan 

som vi nu har haft i vårt område i ca 

15 år. 

  Och som brukligt, nu när vi närmar 

oss våååren,  så öppnar vi vårt väl-

fyllda trädgårdsförråd för medlem-

marna.  

I juni är det tänkt att förening  

arrangerar en trädgårdskurs för er 

alla som vill ”pimpa” upp er jord-

plätt. Anmäl er till den när inbju-

dan kommer.  

  Kika också på vår hemsida som 

hela tiden blir allt bättre signerat 

av duktiga Alexander Tolfman  

  Slutligen en liten påminnelse om 

att det är dags för årsavgiften. 

Årets medlemsavgift 2018 är   

oförändrad dvs. 125 kr per hushåll 

och 50 kr för ensamstående pensio-

när. Pg. 54 27 43-0  eller 

kontantbetalning: Kvarnbogatan 18 

efter klockan 19.00. 

 Nu välkomnar vi våren! 

Harebra  

Eder ordförande 

SMÅSTUGEBLADETS redaktör  

Gunnar Flodén skriver, fotograferar och 

trycker allt osignerat material. Adress: 

Kvarnbogatan 8, 752 39 Uppsala.  

Tel. 50 30 02 Mobil 0739-12 16 12  

E-post: gunnarfloden@telia.com 

Övriga medarbetare i detta nummer: 

Berndt Englund . 

Distribution: Styrelsen 

Hemsida: www.kungsgardet.nu 
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Revisorsuppleant – Lars Viktorsson 

 Valberedning – Elisabeth Bergström, Margareta Strand (Omval) 

 Materialförvaltare – Styrelsen 

 Grannsamverkan – Berndt Englund 

 Hemsida och Facebooksida – Alexander Tolfman Mårtas 

 

§ 9 Beslutades att årsavgiften kvarstår på 125 kr per hushåll. Ensamståen-

de pensionär betalar 50 kr. 

  

§ 10 Beslutades att styrelsemedlemmar och suppleanter ej får arvode utan 

ges gratis medlemskap. 

 

§ 11 Hemsida och Facebooksida. Alexander Tolfman Mårtas informerade 

och visade en del av det  som är inlagt på föreningens hemsida, t ex 

aktuell information, adresser och styrelseprotokoll.  Adressen är www. 

kungsgardet.nu.  Det  betonades att facebooksidan är särskilt lämplig för 

aktuell information som behöver spridas snabbt. Föreningens medlemmar 

uppmanades att   komma med förslag och synpunkter beträffande sådant 

som rör föreningen. 

 

§ 12 Busshållplatsen vid Bror Hjorths Hus. Åtminstone ett par medlem-

mar har kontaktat UL angående indragningen av busshållplatsen och fått 

utförliga svar. UL  planerar ej att ändra sitt beslut. 

  

§ 13 Grannsamverkan. Berndt Englund, föreningens representant, berätta-

de kortfattat om  förändrade rutiner, polisen har ny sammanhållande kon-

taktperson  inom kommunen. Via  Facebook har vi också kontakt med 

grannföreningen. Berndt informerade också om  stöldskyddsmärk-

ning samt betonade vikten av att skyltarna om grannsamverkan är väl syn-

liga. 

 Man ska alltså ej låta dem skymmas av t ex buskar eller annan växt-

lighet. 
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 Protokoll fört vid Kungsgärdets Småstugeförenings års 

möte 2018-02-28 

Kvällen inleddes med att Christer Nordström, fd presstalesman för Upp-

salapolisen, berättade om sin uppväxt på Kungsgärdet och om sina min-

nen som polis. Han talade också om trygghet, grannsamverkan och om 

hur man kan skydda sig mot inbrottstjuvar. Därefter serverades kaffe och 

bröd, innan man åter satte sig ner i Bror Hjorths ateljé för årsmötesför-

handlingarna: 

§  1  Ordförande Gunnar Flodén hälsade alla välkomna till Bror Hjorths 

Hus och förklarade  årsmötet öppnat. 

 

§  2 Frågan om mötet blivit behörigt kallat blev med ”ja” besvarad. 

 

§  3 Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§  4 Val av mötesfunktionärer 

 a) Till mötesordförande valdes Gunnar Flodén. 

 b) Till mötessekreterare valdes Stina Zetterlund. 

 c) Som protokolljusterare valdes Ingemund Hägg och Hans Måns-

son. 

 d) Som rösträknare valdes Ingemund Hägg och Hans Månsson. 

 

§  5 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes. 

 

§  6 Kassörens bokslut och revisorernas berättelse redovisades. 

 

§  7 Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§  8 Val av styrelseledamöter och övriga förtroendevalda 

 Styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsår blev föl  

        jande: 

 Ordförande – Gunnar Flodén (Omval) 

 Styrelseledamöter – Berndt Englund (Omval), Gunilla Wiese, Stina  

        Zetterlund (Omval),  Michael Reineskog 

 Suppleanter – Per-Åke Karlsson (Omval), Agneta Larhed, Ann- 

        Karin Belfrage (Nyval) 

 Revisorer – Bengt Sörndal, Ewa Holmquist (Nyval) 
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Föreningens redskapsförråd 
Som medlem har du kostnadsfritt tillgång 

till följande redskap: 

*kombistege i aluminium, längd 7 m 

*fem stångsekatörer 

*märksats 

*grensåg  

*busksax för grövre grenar 

*gallervält 

*en motorspruta och en handspruta 

*jordborr dim 15 cm med förlängare 

*strollervagn av plåt 

*rensband 

*två högafflar 

*elektrisk vertikalskärare (för be-  

  kämpning av mossa) 

*Servis: tallrik, glas o bestick för ca  

 110 st. Hyra 1 kr/kuvert.  

*byggnadsställning, mått: bredd 3 m,   

  djup 0,8 m, höjd 2+2 m. 

  Gratis 2 v. därefter 100 kr/vecka. 

Redskapen ska alltid efter brukandet utan 

dröjsmål återlämnas till utlåningsstället. 

Obs! Förkomna redskap ersättes av senaste 

låntagaren. 

Här kan du låna följande redskap: 

Jordborr 15 cm och en Stroller, för frö  

m. m. Tallrikar, glas och bestick samt 

Märksatsen 

Berndt Englund Tegelgatan 35   

T. 55 28 85  

Plattupptagare  
Stina Z 

Bergagatan 34.T.50 83 82. 

 Gallervält 

Sigrid Rundström  

Tegelgatan 47 T. 51 78 62  

  Mossrivare 

Maria Torselius  

Läbygatan 35  T.59 19 20 

 

 

 

 
Stege 7 m, och byggnadsställning 

Pecka Karlsson  

Tegelgatan 31 T.551915 

Stångsekatörer och grensåg 

Gunnar Flodén 

Kvarnbogatan 8. T. 50 30 02 

Märksats finns hos Berndt Englund på 

Tegelgatan 35, tfn 018-55 28 85. Ring och 

boka den! Utlåningstid max en vecka. 

Satsen innehåller; El-gravyrpenna, UV-

penna, Diamantstiftpenna och Operation 

Märkningsdekaler. 

 

 

 

 

 

   samt ”häckskvaller” 

Läs Christer Nordströms be-

rättar om livet som polisman 

på nästa sida. 

Trädgårdsskötsel 
Kurs kommer om lämpliga 

växter för små trädgårdar. 

       Kom med och lär! 
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Polis, polis potatisgris skanderade  

(fast tyst) vi barn en gång i tiden. 

Trots det och andra oförskämdhe-

ter som polisen ofta får utstå och 

att höra så hyllade vår inbjudna 

gäst Christer Nordström polisyrket. 

  Föreningens årsmöte hölls onsda-

gen den 28 februari som vanligt i 

Bror Hjorths Hus. Fyrtio medlem-

mar hade hörsammat inbjudan. 

Presstalesmannen för Uppsalapoli-

sen Christer Nordström började 

kvällen med att berättade  om sin 

ungdomstid på Tegelgatan 50 un-

der 1950-talet. 

  Av honom fick vi veta att det då 

var hög kriminalitet i vårt närom-

råde, bl.a. kring Birkagatan och 

Lassebygärde vid den s.k. 

”busgården”. Kanske var det där-

för Christer själv senare valde att 

bli polis? Det blev 47 år, hela hans 

yrkessamma liv vid polisen. Han 

har hunnit med flera discipliner 

inom kåren. Patrullerande, radio-

bil, utredare och sedan år 2004 

presstalesman. 

  - Första uppdraget på den tjänsten 

blev i hetluften med Knutbymor-

den, berättade Christer Nordström. 

  Vi bjöds på information om flera 

intressanta polisaktiviteter runt om 

i länet under föredragstimmen. 

  Formellt är nu polis Nordström 

ålderspensionär. Men i hans fall 

innebär det att han bl.a. jobbar på 

Kungliga Slottet i Stockholm. 

 

  Christer Nordström var en triv-

sam föredragshållare som slutligen 

gav oss  några förslag på hur man 

avstyr objudna gäster—alltså tju-

var och stöldligor som vill åt vår 

egendom.  

  Tips, typ ”Kalle Blomkvist”: 

*Anteckna okända personer som 

rör sig vid grannarnas hus när de 

inte är hemma. 

*Grannsamverkan är viktig, liksom 

”blommkruksindianen” dvs. pen-

sionärer som är duktiga på att speja 

bakom gardinen efter främmande 

människor i området. 

*Slut inget avtal med hantverkare 

som brukar höra av sig på våren 

för jobb som; asfaltsläggare, takar-

bete med mera. 

*Städa aldrig efter ett inbrott, kalla 

på polisen först. Tel. 114 14, 112. 

 

Christer avtackades med present-

bok och applåder för sin uppskatta-

de medverkan. 

  Efter kaffe med bullpaus och 

grannsnack tog de sedvanliga års-

mötesförhandlingarna vid inne i 

Bror Hjorths Hus härliga ateljé. 

 Om det kan ni läsa i vår sekretera-

re Stinas förtjänstfulla rapport. 

                Kungsgärdets årsmöte 2018 
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§  

Grannsamverkan i småstugeom-

rådet 
Vid föreningens årsmöte i februari be-

rättade Christer Nordström bl.a. om 

trygghet  och vad det är som gör att vi 

känner oss trygga alternativt otrygga. 

Christer pekade då på vikten av   

  Grannsamverkan som en del av 

trygghet, helt enkelt vikten av att ha 

kontakt oss grannar emellan och om 

vi ser att det rör sig okända personer i 

området, även sådana som är eller ser 

ut som yrkesmän, att var uppmärk-

sam, att gärna fråga vad/vem de söker.  

  Det är inte helt ovanligt att det kan 

vara obehöriga personer som är ute 

och rekognoserar i området. Misstän-

ker man det, notera registreringsnum-

mer, fotografera, ta signalementen på 

personer och fordon och kontakta po-

lisen på om det är så att du misstänker 

något brottsligt/skumt. 

  Har du tillgång till facebook och är 

med i gruppen ”Kungsgärdets småstu-

geförening”, så lägg ut det du sett och 

upplevt där. Då sprids informationen 

snabbt i hela området. Är du inte med 

i facebookgruppen så gå med. 

Christer varande också för att ha ste-

gar eller trappstegar lätt tillgängliga 

för tjuven, lås in dem. Han varnade 

han även för ”Asfaltsläggare”, de som 

dyker upp på sommaren och vill 

”hjälpa” dig att asfaltera uppfarten, att 

lägga om taket mm, ”du blir bara lu-

rad på jobbet och pengarna, slut inga 

avtal med dem”. Samma sak gäller 

där varna gärna andra, lägg ut på face-

book. Slutligen påpekade Christer 

även vikten av att ALLTID LÅSA 

YTTERDÖRREN, de ska vara en ru-

tin att låsa direkt när ni kommit in i 

huset, många inbrott sker pga olåsta 

dörrar, då tillgrips plånböcker, nyck-

lar, mobiler alltför lätt.  

  Skulle man råka ut för ett inbrott, så 

är det viktigt att omedelbart larma po-

lisen, är det ett pågående inbrott ring 

112, i annat fall 114 14. Rör inget i 

huset, förrän du fått klartecken på det 

från polisen. 

  Jag vill också slå ett slag för märk-

ning av värdesaker. Föreningen har en 

märksats, med bla en gravyrpenna, 

som lämpar sig för märkning av cyk-

lar eller motsvarande. Föreningen har 

även små klisterlappar för märkning 

och Grannsamverkan. För märkning 

av andra värdesaker så rekommende-

ras DNA-märkning, gå förslagsvis in 

på Stöldskyddsföreningen (SSF) hem-

sida sök på Butik så hittar du mer in-

formation. Priset för en märksats som 

för de flesta räcker till alla föremål är 

ca 500 kr. Varför är det så viktigt att 

märka? 

Du kan få tillbaks det tjuven stal. 

Tjuven väljer bort det märkta. 

Grips tjuven är det viktigt att kunna 

koppla din värdesak till ett inbrott, 

tjuven kan inte hävda att det är hans, 

eller att han hittat prylen. Tjuven 

grips! 

Läs de två foldrarna, som delas ut 

samtidigt med Småstugebladet!  

Berndt Englund 

 

 

 

 


