Kungsgärdets småstugeförening
UPPSALA

PROTOKOLL
2020-08-18

Styrelsemöte
Tid
Plats
Närvarande

2020-08-18 kl. 19:00
I trädgården hemma hos Anna Karin Belfrage, Bergagatan 46
Berndt Englund
Gunilla Wiese
Michael Reineskog
Sofie Lücke
Ulf Edberg
Margareta Svenningsson
Anna Karin Belfrage

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande Berndt.

§ 2 Fest på Lecheplätten

Baserat på Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer för
sammankomster beslutade styrelsen att skjuta på den årliga
Lecheplättfesten till våren 2021 för att förhindra smittspridning
och för att så många som möjligt i föreningen ska kunna delta.

§ 3 Anordna kvarterslopp

Med samma anledning som i § 2 beslutades att planering av ett
kvarterslopp åter tas upp för diskussion till våren 2021.

§ 4 Solrostävlingen

Gunnar kommer att mäta solrosor inom de närmaste veckorna och
vinnare kommer därefter att koras i samband med
äppelmustningen den 3 oktober.

§ 5 Föreningens ekonomi

Gunilla Wiese redogjorde för föreningens ekonomi. Av
föreningens 178 fastigheter har 127 betalat årsavgiften.
Behållningen är 39 000 kronor. Sedan det senaste styrelsemötet har
ett nytt tält införskaffats (ca 4000 kr, se § 9).

§ 6 Mobilt musteri

Responsen på Sofies Facebook-inlägg om möjlighet till
äppelmustning var mycket bra: Ungefär 30 personer meddelade att
de var intresserade. Även vår grannförening, Fruktodlarföreningen,
har visat intresse att samköra mustning med oss. Beroende på hur
många medlemmar i vår förening som anmäler sig till
äppelmustningen kan det bli aktuellt att öppna upp för intresserade
i grannföreningen att delta. Det mobila musteriet, Khrons musteri,
behöver minst 600 kg äpplen och har kapacitet att musta 750 kg på
en dag.
Sofie förser Gunnar med underlag för kopiering av information/
anmälningslappar och meddelar dag och tid för utdelning i

brevlådorna. Någon från styrelsen hjälper till. Även ett inlägg på
Facebook kommer att läggas upp.
Datum: Lördag 3 oktober (efter styrelsemötet konfirmerade Sofie
ändring av dag från 11 oktober med musteriet).
Plats: Gräsmattan vid Arosgatan utanför Margareta. Det möjliggör
vatten och el från Margaretas hus på Tegelgatan 47.
För att kunna planera aktiviteten anger man vid anmälan
ungefärligt antal kassar (en vanlig pappkasse rymmer ca 12-13 kg
och ger ca 6 liter must).
Det här året provar styrelsen hur aktiviteten praktiskt fungerar och
hur stort intresset är. Till nästa år kan en efterföljande
äppelmustprovning eventuellt läggas till och förhoppningsvis kan
det här bli ett återkommande arrangemang!
§ 7 Bouleplan

Frågan läggs på is, men kan åter tas upp vid ett senare tillfälle.
Margareta och Stina sammanställde förra året en skrivelse och
skickade till kommunen där förslag på ombyggnad av lekplats
samt bouleplan på Lecheplätten togs upp. Kommunen meddelade
då att andra områden för närvarande prioriterades. Det finns
olika förslag på plats för en bouleplan: I en ände av Lecheplätten,
på gräsplätten korsningen Arosgatan/Bergagatan eller längs med
lekplatsen vid Arosgatan.
Vi diskuterade även frågan om att det kan uppstå störningar främst
för de som kan bli grannar till planen. Kanske inte alla uppskattar
att ha en bouleplan som närmaste granne. Planen kommer att
befinna sig på kommunens mark, så det blir en allmän plats.

§ 8 Loppis

Margareta föreslog att föreningen kan arrangera en loppis, något
som tidigare har anordnats på Lecheplätten och på vissa gator i
kvarteret. En loppis kan eventuellt anordnas i samband med
Lecheplättsfesten i vår och förslaget tas upp till diskussion igen
inför planering av festen under våren 2021.

§ 9 Föreningens utrustning

Ett nytt tält har inhandlats för att ersätta det gamla som är i dåligt
skick. Då det nya tältet är av samma modell som det tidigare
behåller vi det gamla för att ha möjlighet att plocka reservdelar.
Tälten förvaras hos Margareta. Micke tar över plattupptagaren och
rensband från Stina Zetterlund.

§ 10 Hemsidan och Facebook

Berndt informerade om att protokollet från förra styrelsemötet nu
ligger på hemsidan. Han har tillsammans med Alexander Tolfmans
Mårtas ordnat så att dokument laddas upp rätt på hemsidan, något

som tidigare har krånglat.
§ 11 Underteckning av stadgar

För att officiellt fastställa de nya stadgarna undertecknades de av
styrelsen.

§ 12 Övriga frågor

De senaste veckorna har det varit ett antal inbrott/inbrottsförsök i
området och frågan om grannsamverkan är därför högst aktuell.
Information om inbrotten har delats på Facebooksidan och Berndt,
som är vår grannsamverkansperson, har där också informerat om
grannsamverkan och gett tips på åtgärder för att förhindra inbrott.
En av de viktigaste åtgärderna är att ha en god dialog med sina
grannar och meddela dem när man är bortrest. Berndt föreslog att
ett informationsmöte skulle kunna anordnas, vilket tyvärr
kompliceras av COVID-19. En början kan vara att dela mer
information på hemsidan och Facebooksidan samt i Småstugebladet som kommer ut i oktober. Om intresse finns kan ett
informationsmöte ordnas.
Berndt planerar att sätta upp fler skyltar på lyktstolpar i området.
Han meddelar när det är dags och någon/några i styrelsen hjälper
då till.
Margareta och Berndt hämtade i början av juni lökar i
Stadsträdgården och delar av styrelsen planterade dessa på
Lecheplätten. Berndt kommer å föreningens vägnar att köpa
ytterligare lökar för plantering på Lecheplätten under hösten.
Tanken är att styrelsen planterar dessa i samband med
äppelmustningen i oktober.
Nästa styrelsemöte bokades in den 6 oktober kl.18 hos Margareta
på Tegelgatan 47.

§ 13 Mötets avslutande

Berndt förklarade mötet avslutat och tackade Anna Karin för gott
fika.
Vid protokollet

Anna Karin Belfrage
Justeras

Justeras

Berndt Englund

Michael Reineskog

