
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 

UPPSALA 

       2020-05-26 

Styrelsemöte 

 

Tid    2020-05-26 kl. 19:00 

Plats    På altanen hemma hos Margareta Svenningsson, Tegelgatan 47 

Närvarande   Berndt Englund 

Gunnar Flodén 

    Gunilla Wiese 

    Michael Reineskog 

    Sofie Lücke 

Ulf Edberg 

Margareta Svenningsson 

    Anna Karin Belfrage 

     

     

 

§ 1 Mötet öppnas  Mötet öppnades av ordförande Berndt.  

 

§ 2 Ordet är fritt Sofie och Ulf är nya suppleanter i styrelsen så för att lära känna 

varandra bättre fick alla berätta lite om sig själva.  

 

§ 3 Konstituering av styrelsen På grund av coronapandemin och svårigheter att sammanträda på 

ett säkert sätt tidigare i våras konstituerade sig den nya styrelsen 

per capsulam 26 mars 2020. Styrelsens sammansättning: 

 

Ordförande: Berndt Englund, tillika firmatecknare 

Kassör: Gunilla Wiese, tillika firmatecknare 

Ledamöter: Gunnar Flodén och Michael Reineskog 

Sekreterare: Anna Karin Belfrage 

Suppleanter: Margareta Svenningsson, Sofie Lücke och Ulf 

Edberg  

 

§ 4 Föreningens ekonomi Gunilla Wiese redogjorde för föreningens ekonomi. Av 

föreningens 178 fastigheter har 123 betalat årsavgiften. 

Behållningen är 48690 kronor. 

    

§ 5 Kommande aktiviteter Solrosfrön delades ut med Småstugebladet i april och vinnaren 

kommer att koras i samband med den årliga festen på Lecheplätten 

i början av september. Arbetsgruppen består av Anna Karin, Sofie 

och Ulf. Vid nästa styrelsemöte i augusti kommer styrelsen, 

baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 

sammankomster, fatta beslut om hur och när festen ska arrangeras.   

 



Det finns ett visst intresse att anordna ett kvarterslopp i området, 

likt det som arrangerades i samband med 80-årsfesten 2017. 

Möjligheten tas upp till diskussion igen vid nästa möte. 

 

Sofie väckte idén att anlita ett mobilt musteri för äppelmustning 

(med en eventuell efterföljande äppelmustprovning) på 

Lecheplätten i höst. Sofie kollar upp detaljer och återkommer med 

mer information, samt undersöker intresset i föreningen via 

facebooksidan. En spännande idé som förhoppningsvis väcker 

intresset för våra trädgårdar och alla olika äppelsorter som finns i 

vårt område. Länk till Krohns musteri http://www.krohnmust.se/  

 

§ 6 Hemsidan och Facebook Berndt informerade om att protokollet för årsmötet nu ligger på 

hemsidan. Han är i kontakt med Alexander Tolfmans Mårtas för 

support då det ibland har varit krångligt med uppdateringar. 

Hemsidan ska betraktas som en informationssida för protokoll, 

aktiviteter, redskap etc. Facebook-sidan är relativt aktiv med 

diverse uppdateringar från boenden i området. 

     

§ 7 Bouleplan på Lecheplätten Kerstin Arpi har frågat styrelsen om möjligheten till en bouleplan 

på Lecheplätten, något som tidigare också har diskuterats i 

styrelsen. Senast förra året sammanställde Margareta och Stina 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. 

Margareta ska ta en titt på skrivelsen och se om den kan användas 

igen efter vissa uppdateringar. 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. 

 

§ 8 Föreningens utrustning Föreningens tält är i dåligt skick. Det inhandlades för ca 10 år 

sedan och har använts 2-3 ggr/år. Michael har sonderat marknaden 

för liknande tält (6 × 3 m) med priser från ca 500 kr och uppåt. 

Styrelsen kom överens om att Michael och Gunilla köper in ett 

tält, med önskvärd kvalitet, för en kostnad runt 4000 kr. 

Hemkörning av tältet är att föredra under rådande coronapandemi. 

 

§ 9 Övriga frågor Inför skiftet vår/sommar-plantering lägger kommunen varje år ut 

lökar i Stadsträdgården. Intresset är stort och lökarna brukar snabbt 

ta slut. Styrelsen kom överens om att i år hålla koll på när det är 

dags för att då åka och hämta lökar att sätta på Lecheplätten. 

 

Berndt tog upp frågan om parkeringssituationen i området. 

Parkeringsavgifter har än så länge inte nått våra gator men det är 

en tidsfråga då beslut har fattats om att successivt införa avgifter 

där det finns behov. 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.krohnmust.se%2F&data=02%7C01%7C%7C389bbaab55594e6dd4f308d80329a36c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637262824648011990&sdata=fPNx0HdmIG2GN1U2A%2Bs71PhVv59jtjIg7LwyVbBZ8tc%3D&reserved=0


 

Nästa träff bokades in den 18 augusti kl.19 hos Anna Karin på 

Bergagatan 46. Om regn eller för kallt för att sitta utomhus ses 

styrelsen istället hos Margareta på Tegelgatan 47. 

 

§ 10 Lagfotografering  Lagfotograferingen skedde före mötet i Margaretas trädgård. 

 

§ 11 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat och tackade Margareta för gott 

fika.  

 

 

 

    Vid protokollet     

 

     

Anna Karin Belfrage 

 

     

Justeras     Justeras 

 

     

Berndt Englund    Michael Reineskog  

       

           

     

    

 

 

 

  

 

    

    

 

 

 

 


