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Årgång 28

Välkommen till nya Hemköp Västertog
Vi vill varmt välkomna alla medlemmar i Kungsgärdets
Småstugeförening till oss!
Efter en lång ombyggnad där vi tog över Handelsbanken och Swedbanks
lokaler som färdigställdes innan sommaren kan vi nu stoltsera med en av
Uppsalas finaste frukt– och gröntavdelningar, salladsbar, egentillverkade
smörgåstårtor, mackor och baguetter samt, enligt oss själva, Uppsalas
godaste Skagenröra.
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Glada pristagare på Lecheplätten

Läs
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Nästa nummer av Småstugebladet kommer i oktober
2020. Väl mött!
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Redaktör

Gunnar Flodén

Lekfullt på Lecheplätten med blåst,
bubblor och buskul. Men innan dess arrangerade vi ett extra medlemsmöte under bar himmel på Lecheplätten innan
föreningsfestens början.
Tältduken flög iväg men vi satt istadigt
kvar under rörkonstruktionen för att
Högt till tak. Föreningens styrelse tillgenomföra fastställandet av föreningens
sammans med medlemmar (få tyvärr)
stadgar som nu har uppgraderats. Senast
klubbade de nya stadgarna.
var det år 1938. Definitivt och slutligen
klubbar vi dem på årsmötet i Bror
Hjorths Hus 2020. Missa inte det!
Vår uppskattade solrostävling redovisas
här med vinnarna och alla glada medtävlare.
På nästa sida kan du också läsa om våra
festligheter tillsammans med barn, vuxna SMÅSTUGEBLADETS redaktör
Gunnar Flodén skriver, fotograferar och
och grannar.
trycker allt osignerat material. Adress:
Eder ordförande

2

2

Klipp hörnhäckarna
En anonym brevskrivare tillika
kungsgärdesmedlem vill påminna
om de för höga trädgårdshäckar
som finns i vårt bostadsområde.
”Vid Kungsgärdets småstugeförenings årsmöte informerade en representant från kommun angående
häckar, träd och buskage men ingen åtgärd och inspektion har gjorts
från styrelsen eller kommunen”,
skriver medlemmen.
Hen är, med all rätt, bekymrad.
Med sina barn på cykel på väg till
förskola/skola höll de på att bli
påkörda då alla höga häckar vid
gathörnen skymmer sikten längs
färdvägen.
Så här står det på kommunens
hemsida: ”Om din tomt ligger intill en gång– och cykelväg eller
gata ska du se till att växter inte är
högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10
meter åt vardera hållet”.
Låter som en vettig uppmaning.
Vi från styrelsen har däremot inga
befogenheter att agera kvarterspolis.

Kvarnbogatan 8, 752 39 Uppsala.
Mobil 0739-12 16 12
E-post: gunnarfloden@telia.com
Övriga medarbetare i detta nummer:
Ingemund Hägg.
Distribution: Styrelsen
Hemsida: www.kungsgardet.nu

Längdskidåkning i vår närhet.
En del av oss ser med förväntan
fram mot en lagom kall och snörik
lång vinter och skidåkning i närmiljön. Håll då utkik efter av
kommunen maskinskapade skidspår på slingor i Ekebydalen. På
www.skidspar.se kan man hitta
Ekebydalen med uppgifterna 3.8
km och terräng platt.
Ofta bättre spår där än i Stadsskogen där spåren dock tidvis brukar
vara acceptabla. Vill man skida
lite längre finns ju Hågadalen och
Nåsten. Och banvallen för det
gamla Enköpingsspåret från
Flogstavägen mot Kvarnbo.
Ingemund Hägg på Läbygatan

Kungsgärdets småstugeförening lånar ut trädgårdsredskap,
serveringsporslin och partytält till föreningens medlemmar.
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Vattenlek är busroligt.

Barnsligt roligt också för föräldrarna. Men vad gör de?

Oj, oj—kämpa och dra!
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Vill du se alla bilderna i färg från solrostävlingen och föreningsfesten hittar du hela tidningens innehåll i Småstugebladet på vår
hemsida.

Medlemsfest med sol, blåst
och skratt!
Söndagen 15 september blev
det en lyckad föreningsfest på
Lecheplätten. På förmiddagen
öste regnet ner i strida strömmar, men som ett trollslag
mitt på dagen skingrades
molnen och solen tittade
fram. Men blåsten kunde inge
stoppa.
Förutsättningarna var med
ens goda och ett femtiotal
medlemmar med barn strömmade till vår fina gröna Lecheplätt.
Under två timmar bjöd vi
från styrelsen på diverse aktiviteter. För alla barn blev det
säckhoppning, ”packa pappas
packsäck”, vattenstraffet och
dragkamp. Också föräldrarna
sattes på prov med en munter
lek. Fråga dem som var med
vad de utsattes för.
Sommarens solrosodlare prisades inför en applåderande
publik. Vinnare i år blev
Miaw Karlsson på Tegelgatan 31 med en ståtlig solros,
hela 3,72 cm hög. Imponerande. Tvåan var fam. Burström/Johansson på Arosgatan 29. Också den rosen ståtligt hög på hela 3,35 cm. På
hedrande tredje plats hamnade Gunilla Wiese.
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Måttbandet visade på hela
3.03 cm över marken. Alla tre
förärades med spännande
böcker. Till alla ni andra som
inte nådde samma höjder säger vi bara BRA KÄMPAT!
Bakom gasolgrillen stektes
och serverades varm grillkorv
med tillbehör av
”mattanterna” Stina, Gunilla
och Anna-Karin.
Allt sammans sponsrat av
Hemköp på Västertog. Mycket trevligt och gott nersköljt
med läskedryck. Kunde inte
bli bättre. Kaffet och bröd var
heller inte dumt. Och det var
just det dagens deltagare
framförde när de lämnade
Lecheplätten och årets föreningsfest.

Vinnaren!
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Lekfullt på Lecheplätten!

Solrostävlingen Kungsgärdet 2019
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Bubbla, bubbla
flyg!
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Tegelgatan 31 Miaw Karlsson
3.76 cm hög
2.Arosgatan 29 Johanna Burström, Fredrik Johansson
barnen Alfons, Majken och
Vide 3.35 cm hög.
3.Bergagatan 20 Anette Algulin
2,76 cm hög
4.Kvarnbogatan 37 Birgitta o
Mårten Christiansson 2.65 hög
5.Teglegatan 35 Berndt 2.10 cm
hög
Kämpat väl:
6.Teglegatan 32
Camilla Schöllin, Snygg
7.Tegelgatan 34
Henry o Björn
Fällås
8. Karlsrogatan
58 Elisabeth o
Anders Schütt
9..Bergagatan
31 Fam. Alexander Tolfmans
Mårtas
Bergagatan 30
Elenor Edin.

Säckhoppning med hopp och skratt.

Packa pappas
packsäck.

”Mattanterna” är alltid
uppskattade.
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