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Nästa nummer av Småstugebladet kommer i oktober 2020.  

 

  

Här några små käcka uppmaningar från Småstugebyrån för över 
80 år sedan. 
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Kungsgärdets småstugeförening 

 Läs                Medverka             Annonsera 

Innehåll: 
*Eder nya  
 ordförande 
*Hört&Hänt 
*Solrostävling 
*Coronahjälp 
*Årsmötesrapport 
*Föreningsfest 
*Årsavgift 
*Småstugebyrån 
*Med mera 
*Trevlig läsning! 

         Sol i år igen över Kungsgärdet! 
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Eder nye ordförande har ordet! 
Efter 14 år på posten som ordförande har 
Gunnar valt att sluta, men Gunnar kvarstår i 
styrelsen, - hans arv bl.a. till denna tidning 
kommer att bli kvar. Så jag vill passa på att 
tacka Gunnar för hans trevliga och engage-
rade ledarskap som ordföranden.  
Vem är då jag, Berndt Englund, eder nye 
ordförande? 
Jag har i många år varit vice ordförande i sty-
relsen också medförfattare i några av skrifter-
na om Kungsgärdets Småstugeförening.  
Både jag och min hustru Gudrun är pension-
ärer och vi har bott på Tegelgatan 35 sedan 
strax före julafton 1978, då vi och vår då 
tvååriga dotter flyttade in i huset. Vi hade 
under våren och sommaren rustat och byggt 
till huset, som byggdes 1937 av möbelsnick-
aren Samuel Lundgren, Gudruns farfar och 
hennes far Pelle. Så vi vårdar ömt vår nu 
snart 83:åriga fastighet och tomt.  
Jag har en bakgrund som yrkesofficer, i min 
karriär har jag jobbat på många olika platser, 
men hela tiden bott kvar i Uppsala. Gudrun 
var textillärare i Tierp och har också pendlat i 
alla år. 

Vid årsmötet valde Stina Zetterlund och 
Pecka Karlsson att lämna sina platser i 
styrelsen, utan tvekan med saknad. Jag 
vill tacka dessa två (medarbetare) för de-
ras insatser. Hälsar samtidigt de nya i styrel-
sen välkomna. Styrelsens sammansättning 
hittar du på annan plats i tidningen.  

Vid årsmötet fastställdes även de omarbe-
tade och moderniserade stadgarna, till det 
fick vi stor hjälp av Anders Schütt på 
Karlsrogatan. De nya stadgarna finns på 
föreningens hemsida, kungsgardet.nu   . 
Vad ska man säga om det som händer i 
vår lilla och stora värld? Det överskuggas 
av ”Coronan”, som har fått tillräckligt 
mycket uppmärksamhet så jag lämnar 
detta till andra tyckare. 
Vad som däremot kan hända i småstugor-
nas trädgård vill jag nämna något om. Vi 
tänker upprepa förra årets succé, kanske 
kan den bli ännu bättre! FEM SOLROS-
FRÖN får ni i tidningen, vi var många 
men långt ifrån alla som planterade frön. 
Så nu uppmanar styrelsen er alla att plan-
tera! Mer om det längre fram.  
Årsmötet hölls som vanligt i Bror Hjorths 
Hus fantastiska lokaler, vi var ca 50 per-
soner som deltog. Protokollet finns på 
hemsidan.  
Tidigare år har vi haft föreläsare som 
kommit ”utifrån” och då har det varit 
lämpligt att ha presentationen före års-
möte. I år och efter avslutat årsmöte och 
fika höll Gunnar Flodén vår avgående 
ordförande ett uppskattat kåseri med bild-
spel om diverse mer eller mindre kufiska 
motorfordon samt om leksaker som för de 
flesta åhörarna hade en mycket hög 
nostalgifaktor  
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:  
Ordförande Berndt Englund . 
Distribution: Styrelsen 
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Varsågod—föreningens redskapsförråd 
 
Alla redskap utlånas kostnadsfritt i max två veckor, därefter ska de åter-
lämnas i vårdat skick till utlånaren. Skadade eller borttappade redskap 
ersätts av brukaren. Byggnadsställningen utlånas kostnadsfritt i två veck-
or, därefter 100 kr/vecka. Hyra betalas till Pg 54 27 43-0, ange namn och 
adress.  
Kontaktuppgifter för nedanstående utlånare se under Kontakter. 
 
Redskap  Utlånare 
Stångsekatör Gunnar Flodén 
Grensåg  Gunnar Flodén 
Stege 7m Pecka Karlsson 
Byggnadsställning (längd 3m, bredd 
0,8m, 
höjd 2+2m) Pecka Karlsson 
Jordborr 15 cm Berndt Englund 
Strollervagn Berndt Englund 
Gallervält Margareta Sveningsson 
Plattupptagare  Stina Zetterlund 
Rensband  Stina Zetterlund 
 
Porslin, 110 st kuvert (Flat tallrik, vinglas, bestick) Berndt Englund 
Allt är förpackat i plastlådor med vardera 18 kuvert, en låda med flat tall-
rik och bestick + en låda med vinglas, det är också minsta sats för utlå-
ning. 
Hyra för tre dagar är 25 kr/18 kuvert, betalas till Pg 54 27 43-0, ange 
namn och adress 
Pumptermos ca 1,5 liter, två st. Berndt Englund 
Partytält 3 x 6 m Margareta Sveningsson 
 
Hyra för tre dagar är 200 kr betalas till Pg 54 27 43-0, ange namn och 
adress. 
 
Övrigt, föreningen har en märksats, bestående av ett elektriskt gravyr-
verktyg, 
UV märkpenna, diamantmärkpenna och dekaler. Berndt Englund 
Utlåningstid en vecka. 

NÄRPRODUCERAT OM  
KUNGSGÄRDET 
Under årens lopp har Kungs-
gärdets Småstugeblads aktiva 
knåpat ihop fyra stycken 
skrifter om vårt fina bostads-
område. Som medlem kan ni 
hämta, en eller flera, av våra 
tryckta alster gratis. 
Trevlig läsning! 
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  § 9 Beslutades att årsavgiften kvarstår på 125 kr per hushåll. Ensamstående pensionär 
betalar dock bara 50 kr. 
 
§ 10 Beslutades att styrelsemedlemmar och suppleanter liksom tidigare ej får arvode 
utan istället befrias från medlemsavgiften. 
 
§ 11 Berndt Englund försöker (med stöd av Alexander Tolfmans Mårtas) att hålla före-
ningens hemsida uppdaterad. Föreningens Facebook-grupp ”lever sitt eget liv” och är 
som sådana grupper helt beroende av att medlemmarna är aktiva. 
 
§ 12 Styrelsens har tidigare förslagit en revidering av föreningens från 1938 härrörande 
stadgar. För sådana ändringar krävs beslut tagna på två årsmöten. Ett första beslut om 
ändringarna fattades på det extra årsmötet i samband med familjefesten 2019-09-15. På 
det nu aktuella ordinarie årsmötet godkändes stadgeändringarna en andra gång, vilket 
alltså innebär att nya reviderade stadgar nu gäller. 
 
§ 13 Grannsamverkan. Ledamöterna i föreningens styrelse är ombud för Grannsamver-
kan medan Berndt Englund ombesörjer föreningens kontakter med polisen. Statistik rö-
rande inbrott och stölder finns på föreningens hemsida, liksom tips om hur tjuvarnas 
framfart kan försvåras. 
Om de skyltar om Grannsamverkan som finns i området av någon anledning saknas eller 
är skadade bör Berndt Englund kontaktas. 
 
§ 14 Gunnar Flodén meddelade att tävlingen om föreningens högsta solros kommer att 
genomföras även 2020. Som tidigare kommer solrosfrön (5 per hushåll) att tillhandahål-
las via Småstugebladet. Vinnaren kommer att koras på den familjefest som, liksom förra 
året, är planerad till september månad. 
Styrelsen är som vanligt öppen för idéer rörande aktiviteter under familjefesten men 
också gällande andra aktiviteter. 
 
§ 15 Bland ”Övriga frågor” noterades en sådan rörande framtiden för Småstugebladet. 
Redaktör Gunnar Flodén gav dock det lugnande beskedet att det blir ”business as usual”. 
Vidare efterfrågades orsaken till att föreningens intäkter jämfört med tidigare år varit 
lägre, vilket är helt avhängigt av att antalet betalande hushåll (128 av totalt 178) nu är 
lägre än tidigare. 
 
§ 16 Årsmötet avslutades av mötesordföranden och tillika avgående ordföranden Gunnar 
Flodén som sedan tackades för sina insatser (14 år som ordförande) av den nya ordföran-
den Berndt Englund. 
 
Vid protokollet  Ordförande  
Michael Reineskog  Berndt Englund 
JusterasIngemund Hägg  Hans Månsson 
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Det snålblåste kyligt när vi 
smet in i värmen på Bror 
Hjorths Hus för det årliga års-
mötet för Kungsgårdens små-
stugeförening i slutet av feb-
ruari. 
  Till stor glädje samlades det 
fullt av medlemmar inne i 
Bror Hjorths härliga ateljé. 
Första halvtimmen ägnades 
som brukligt åt årsmötesför-
handlingarna. (Mer om det på 
annan plats.) 
  Några styrelsemedlemmar 
avslutade sina uppdrag och 
jag avgick planenligt som 
ordförande och återgår till 
styrelsen som vanlig 
”mening”. 
  Efter en, som vanligt uppig-
gande kaffepaus med grann-
prat fick jag äran att bjuda de 
församlade på en bildexposé 
från mina mångåriga repor-
tage om gamla fordon och 
leksaker. 
  Roligt för mig var det att så 
många gillade och uppskat-
tade föredraget. 
  -Du gör en kulturgärning 
som lyfter fram allt detta från 
gamla tider, sade professor 
Ingemund Hägg efteråt. 
 Ibland känner jag mig som 
Lasse Åbergs Stig-Helmer:   
”som är en analog människa i 
en digital världen”. 
 

Kungsgärdets Småstugeförening har 
fått nya stadgar. 
Föreningens stadgar fastställdes första 
gången 1938, den senaste nu 2020. Du 
hittar dem på:  
http://www.kungsgardet.nu/information-
2/ . 
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En liten förtrupp för våren 
Det kommer att blomma på  
Lecheplätten i sommar. I höstas 
grävde och satte styrelsen blom-
lökar inför sommaren 2020. 

   Närproducerat  

     Elinstallation reparation 
        Tel. 076-14 14 114 
            Tegelgatan 31 

http://www.kungsgardet.nu/information-2/
http://www.kungsgardet.nu/information-2/
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Tredje gång gillt! 
Sol över Kungsgärdet i sommar också! 
Hög, högre, högst! Gäller i år också efter förra årets solrossuccé. Varje 
hushåll får med vår ”bytidning” 2020 fem solrosfrön att sätta i jorden 
och att vattna under sommaren på lämpligt soligt läge på sin tomt. 
  Minst en solros bör finnas på framsidan, då blir det också trevligt för 
hela gatan och gatuflanörerna.  
  Ett tips från förra årets vinnare var att vattna, gödsla och prata med den 
växande solrosen lite då och då.  
   I slutet av september mäter du din gula ”skyddsling” på sin långa 
smala stjälk.  
 Tag sedan kontakt, ring eller mejla mig, föreningens ständiga redaktör, 
senast den sista september så rycker jag ut med måttband och kamera 
för att senare prisa och ära vinnaren i samband med vår föreningsfest i 
slutet av september. 
Lycka till! 
gunnarfloden@telia.com  0739-12 16 12  
 
Också i år planeras en föreningsfest på  
Lecheplätten i september. Håll ut! 
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Kungsgärdets småstugeförening lånar ut trädgårdsredskap, 
serveringsporslin och partytält till föreningens medlemmar. 

Presstopp!—Presstopp!—Presstopp! 
 
Det finns möjlighet att få hjälp med ären-
den m.m. från grannar i dessa Coronatider. 
 
Jessica Sörndal: 073-5742118,  
Bergagatan 49 
  
Sara Smedegård: 070-2158017,  
Bergagatan 18 
 
Anna Karin Belfrage: 070-7567050,  
Bergagatan 46 
 
Sofie Lücke: 0737-287910!  
Kvarnbogatan 4,  

Dags för årsavgiften 
(frivillig förstås) hjälper oss 
att arrangera aktiviteter med 
mera. Plusgiroblanketten 
medföljer tidningen. 
Pg. 54 27 43 - 0 
125 kr/hushåll 
50 kr för ensamstående   
pensionär. 
Sista inb. 30/4 
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    samt ”häckskvaller” 

Protokoll fört vid Kungsgärdet Småstugeförenings årsmöte 2020-
02-26 
§ 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 Michael Reineskog. 
c) Som protokolljusterare valdes Ingemund Hägg och Hans Månsson. 
d) Som rösträknare valdes Ingemund Hägg och Hans Månsson. 
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av Berndt Englund. 
 
§ 6 Berndt Englund redogjorde för såväl föreningens bokslut som revi-
sorernas berättelse. I den senare tillstyrks att resultat- och balansräk-
ningen fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
§ 7 Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 8 Val av styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. 
Styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsår blev som föl-
jer: 
Ordförande: Berndt Englund (nyval), Tegelgatan 35. 
Styrelseledamöter: Gunnar Flodén (nyval), Kvarnbogatan 8. Gunilla 
Wiese, Kvarnbogatan 18. Michael Reineskog, Läbygatan 5. Anna Karin 
Belfrage (nyval), Bergagatan 46. 
Styrelsesuppleanter: Margareta Svenningsson, Tegelgatan 47. Ulf Ed-
berg (nyval), Läbygatan 18. Sofie Lücke (nyval), Kvarnbogatan 4. 
Revisorer: Bengt Sörndal, Läbygatan 19. Ewa Holmquist (omval), 
Kvarnbogatan 17. 
Revisorssuppleant: Lars Viktorsson. 
Valberedning: Elisabeth Bergström, Läbygatan 5. Margareta Strand 
(omval), Kvarnbogatan 5. 
Materialförvaltare: Styrelsen. 
Grannsamverkan: Berndt Englund. 
Hemsida och Facebooksida: Berndt Englund, Alexander Tolfmans 

Mårtas, Bergagatan 31. 
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