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Nästa nummer av Småstugebladet kommer i april 2019. 

Väl mött! 

Nedfallen delstam full med små och mycket goda Sävstaholmsäpplen. 

FALLFRUKT i verklig och egentlig  mening. Trädet i sin helhet också 

med Åkerö  på stamdelar som ännu ej fallit planterades nog 1937 eller 

1938, dvs över 80 år gammalt. Och inget är evigt. 

Hälsningar 

Ingemund Hägg 

        Häggs fallfrukt 
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Kungsgärdets småstugeförening 

 Läs                Medverka             Annonsera 

Innehåll: 

*Eder ordförande 

*Hört&Hänt 

*Hemsida 

*Trädgårdskurs 

*Barnfest 

*Blixtsmäll 

*Ungsbrand 

*Närproducerat 

*Med mera 
 *Trevlig läsning! 

   Lyckad familjefest på Lecheplätten! 

 Trivsam familjefest tillsammans med vänner och grannar i fint  

höstväder på Lecheplätten i september. 
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 Bästa, eller åtminstone den varmaste 

sommaren på 260 år har vi just upplevt 

år 2018. Härliga varmbad, glass och kyl-

da drycker har varit stående inslag under 

den långa fina sommaren.  

  Men det har inte varit alla som uppskat-

tat värmen, bl.a. familjens akvariefiskar.    

  Mitt i sommaren får vi ett telefonsamtal 

från vår granne Margareta som skötte ut-

fodringen utav våra vattenberoende 

”familjemedlemmarna” klanderfritt och 

hon berättar:  

  -Nu kan jag sluta att mata era små sim-

mande vänner. De är nu döda allihop, 

meddelar Margareta som just konstaterat 

ett kollektivt dödsfall av familjens fiske-

besättning. 34-35 grader i akvariet blev 

för tufft för firrarna.  

  Något mer positivt var att vår (som alla 

andras) trädgårdars träd gav gott om här-

ligt gott äppelmos.     

  Vidare, föreningen arrangerade i juni en 

trädgårdsutbildning för de medlemmar 

som var sugna på att förkovra sig i äm-

net. 

 Nu på höstkanten fick områdets barn 

också leka och tävla tillsammans på Le-

cheplätten ledd av initiativtagaren 

Anna Karin med familj. Mycket upp-

skattat av ALLA!                                                               

    

 Glöm inte att titta på vår hemsida 

som hela tiden blir allt bättre sig-

nerad av duktiga Alexander Tolf-

man  

   

Om ni har glömt så är årets  

medlemsavgift 2018 oförändrad dvs. 

125 kr per hushåll och 50 kr för  

ensamstående pensionär.  

Pg. 54 27 43-0  eller 

kontantbetalning: Kvarnbogatan 18 

efter klockan 19.00. 
  
Harebra  

Eder ordförande 

SMÅSTUGEBLADETS redaktör  

Gunnar Flodén skriver, fotograferar och 

trycker allt osignerat material. Adress: 

Kvarnbogatan 8, 752 39 Uppsala.  

Mobil 0739-12 16 12  

E-post: gunnarfloden@telia.com 

Övriga medarbetare i detta nummer: 

Berndt Englund  och Ingemund Hägg. 

Distribution: Styrelsen 

Hemsida: www.kungsgardet.nu 
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Vi var lite drygt 20 personer som deltog i kursen, som var gratis för oss medlem-

mar. Det hade funnits plats för några fler denna härliga junidag.       

Foto: Berndt Englund 
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En kursledare flankerad av två arrangörer, Gunilla Wiese till vänster 

och Agneta Larhed till höger om Ulrica Sjöström. Gunilla och Agneta 

arrangerade träffen för Småstugeföreningens medlemmar.  

Foto: Berndt Englund 

Trädgårdsmästare 

Ulrica Sjöström var 

engagerad och gav oss 

många intressanta idéer 

om våra små trädgår-

dar. Foto:Berndt Englund 

        Uppskattad trädgårdskurs 
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Familjefest med mersmak 

Vår nya styrelsemedlem 

Anna Karin Belfrage tillsam-

mans med sambon Johan 

Engström och barnen Hedda 

och Hugo arrangerade lörda-

gen den 29 september en fa-

miljefest på Lecheplätten för 

föreningens medlemmar. 

  Det blev en uppskattad till-

ställning tillsammans med ett 

40-tal barn och nästan ett 30-

tal föräldrar och anhöriga 

samt vänner. 

  En återhållsam höstsol höll 

regnet på avstånd under fa-

miljefestligheterna så att de 

planerade aktiviteterna kunde 

genomföras till allas belåten-

het. Förutom den uppskattade 

korvgrillningen (sponsrad 

som vanligt av Hemköp på 

Västertorg) bjöd familjen 

Belfrag med stöd av några 

styrelsemedlemmar på diver-

se lekar samt dragkamp. Allt i 

en uppskattad aktivitetsmix 

för liten som stor. 

  Denna skribent höll tidigare 

i dessa aktiviteter i ett 15-tal 

år och gladdes naturligtvis åt 

denna nytändning.  

  Det är en gemenskap som 

kan öppna upp för och kan 

stärka umgänget mellan barn     
och grannar i vårt fina bostads-

område.  

 

 
 

 

 

 

Trevligt samkväm på Lecheplätten 

Godis och korv till alla barn 

Alla fick leka 
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Pang i bygget! 
Pang! Bom! … och massor med 

decibel, det fick vår medlem Jör-

gen Berlin uppleva en åskfylld 

sommardag i år.  

  Jörgen satt framför tv:n och såg 

på ett Formel I lopp från Ungern. 

Racerstjärnorna störtar fram i över 

300 km/tim i sina högpresterande 

bilar med öronbedövande decibel.  

  – Plötsligt skakar det till i hela 

huset och jag stelnar till för en kort 

sekund innan jag förstår att åskan 

har slagit ner i vår skorsten.  

  Skorstensplåten slets sönder av 

blixten men turligt nog klaradesig 

tv:n och datorn. 

  – Vi hade tur den här gången. 

Fast en plåtslagare måste tillkallas 

för reparationen av skorsten, kon-

staterade Jörgen Berlin dystert. 

  Han vill skicka med ett tips. Kol-

la vad ditt försäkringsbolag har för 

regler när det gäller åsknedslag i 

ditt hus. 

 

 

 

Längdskidåkning  i vår närhet. 

En del av oss ser med förväntan 

fram mot en lagom kall och snörik 

vinter. Och då skidåkning i vår 

närhet. Håll då utkik efter av kom-

munen  maskinskapade skidspår på 

slingor  i Ekebydalen.  På 

www.skidspar.se kan man hitta 

Ekebydalen med uppgifterna 3.8 

km och terräng platt. 

Förhoppningsvis lika bra som se-

naste vintern – då särskilt februari 

och mars var helt lysande.  Ut och 

njut, alla dagar – passar alla åldrar.  

Bättre spår där än i Stadsskogen 

där spåren dock tidvis var accep-

tabla. Vill man skida lite längre 

finns ju Hågadalen och Nåsten. 

Och banvallen för det gamla Enkö-

pingsspåret från Flogstavägen mot 

Kvarnbo. Senaste vintern var dock 

Ekebydalen mest pålitlig för daglig 

skidåkning - som jag såg det.  

Ingemund Hägg  på Läbygatan  
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Ugnen pajade innan pajen  

skulle avnjutas 

Middagspajen var klar för ugnen 

och insatt däri. Men plötsligt kände 

sonen att det luktade brandrök och 

larmet gick samtidigt på. Snabbt 

larmades brandkåren som kom 

med tjutande sirener. Den snabba 

ankomsten av både brandbil och 

polis hindrade en större brand. Två 

rökdykare fick stopp på den täta 

röken medan familjen stod utanför 

i nervös väntan. 

 Pajen såg oskadd ut men ingen 

kände sig sugen  på den efter den-

na dramatik. Tyvärr blev skadorna 

omfattande. Hela huset måste rök-

saneras vilket gjorde det obebott 

under en veckas tid. 

 Ett hett tips: Kolla dina brandvar-

na. NU! 
 
 

 

Närproducerat 
Ge dig själv eller en vän en 

härlig presentbok om gamla 

analoga leksaker.  

”En sån hade jag också!”  

150 kr 

”Farfars leksakslåda” 60 kr 

Paketpris för bägge: 200 kr. 

Handla direkt av författaren. 

Kvarnbogatan 8 

0739-12 16 12 

gunnarfloden@telia.com 

Ps. Böckerna finns också hos 

välsorterade bokhandlare och 

på nätet. 

    samt ”häckskvaller” 

http://www.skidspar.se

