
Kungsgärdets Småstugeförening 

Styrelsemöte  

Tid: 27/5 2019, 19.00-21.00 

Plats: Tegelgatan 35, Berndt Englund  

 

Närvarande: Anna Karin Belfrage, Berndt, Gunilla Wiese, Gunnar Flodén, 

Margareta Svenningsson, Micke Reineskog, Pecka  

Frånvarande: Stina Zetterlund 

 

§ 1 

Gunnar öppnade mötet 

§ 2 

Uppsnack 

§ 3 

Föreningens ekonomi. 

Av föreningens 178 fastigheter har 121 betalat årsavgiften, behållningen är 36.300 kronor. 

Föreningen har inte deklarerat tidigare men kommer att göra det i år och deklarationen ska 

lämnas in i juli. 

§ 4 

Kommande aktiviteter. 

Familjedag i september 

Vi beslutade ha två alternativa dagar 8/9 och 15/9 för att gardera att inte krocka med 

Bergadagen. 

Till familjedagen kommer också en kallelse till extra årsmöte att skickas ut. En punkt kommer 

att tas upp och det är fastställande av nya stadgar. 

Fortsatt planering av familjedagen kommer att ske vid nästa styrelsemöte 21/8 2019, kl 19.00. 

Plats för mötet är hemma hos Pekka. 

Att ta med till planeringen är att vi ska ha partytältet och Margareta lånar ut sin gasolgrill till 

korvgrillningen. 

§ 5 

Hemsidan är uppdaterad bl a med Grannsamverkan från polisen. 

§ 6 

Föreningens ”nygamla stadgar”. Berndt har arbetar igenom det förslag som Anders Schütt 

skrivit. Berndt skickar ut utkastet till styrelsen och styrelsen återkopplar senast 3/6 2019 till 

Berndt via mejl om godkännande. Förslaget från styrelsen  ska vara klart 10/6. 

  



§ 7 

Busshållplats vid Bror Hjorts hus 

Småstugeföreningen, grannföreningen, representant från Bror Hjorts hus, Bergaskolan och 

Kåboföreningen träffade företrädare för UL för att påtala behovet att hållplatsen permanentas. 

UL ser att behovet finns och kommer att kontakta Uppsala kommun som ansvarar för 

busshållplatserna. 

Busshållplatsen behöver byggas om för att den ska ha rätt utformning och standard. 

§ 8 

Övriga frågor 

- Pekka har varit i kontakt med Uppsala kommun angående 30-markeringar inom 

området. Pekka har fått bekräftat att kommunen tagit emot ärendet och fått ett 

ärendenummer 1523266. 

- Vertikalskäraren är hos Micke. Pekka hämtar den och går igenom den för att se om 

den är OK. 

§ 9 

Gunnar avslutar mötet och tackar för kaffe och en fantastisk rabarberpaj. 

 

Vid pennan 

Margareta Sveningsson 

 


