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Nästa nummer av Småstugebladet kommer i mars 2021. Väl mött! 

 

 

  

   Närproducerat  
Elinstallation  
reparation 
Tel.076-14 14 114 
 Tegelgatan 31 

       Kungsgärdets styrelse 2020/21 
                   På behörigt coronaavstånd    

Sofie Lücke. Gunilla Wiese, Ulf Edberg, Gunnar Flodén, Margareta Sven-
ningsson, Berndt Englund, Michael Reineskog och Anna Karin Belfrage   
 
Du hittar oss i FÄRG på vår hemsida: Kungsgardet.nu 
Nästa år får du vår papperstidning helt i FÄRG. Håll ut! 
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Kungsgärdets småstugeförening 

 Läs                Medverka             Annonsera 

Innehåll: 
*Ordförande 
   har ordet 
*Hört&Hänt 
*Solrostävlingen 
*Lökplantering 
*Mustning 
*Polisrapport 
*Styrelsen 
*Trevlig läsning! 

Årgång 29          Nummer 2       Hösten 2020 

Familjen Cluer/Molander på Kvarnbogatan visar 
upp sin supersolros. Mäktig men för kort! 
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Ordförande har ordet 
Förra året i oktober kunde vi samlas på Le-
cheplätten vi umgicks ordnade lekar och de-
lade ut priser för de högsta solrosorna. Det 
hade vi tänkt göra även i år. Men Covid-19 
satte stopp för det. Vi fick nöja oss med ett 
betydligt mindre arrangemang som ändå blev 
väldigt lyckat. Lördagen den 3 oktober hade 
Småstugeföreningen engagerat ett mobilt 
musteri, som drevs av några riktiga eldsjälar. 
I samband med det delade Gunnar Flodén ut 
föreningens priser för de tre högsta solro-
sorna.  
  Mustningen blev en succé, nästan 30 små-
stugor hade lämnat in frukt. Det blev så 
mycket att allt inte hanns med på en dag, 
men eftersom våra grannar på andra sidan 
Hagundagatan ”Kungsgärdets Fruktodlarför-
ening” mustade på söndagen så kunde de 
sista av våra äpplen mustas då. Det här satsar 
vi på att göra om nästa år.  
  Under augusti drabbades vårt område tyvärr 
av två inbrott och ett inbrottsförsök. Inform-
ationen spreds snabbt i vår Facebookgrupp, 
Kungsgärdets Småstugeförening, jag kan 
verkligen rekommendera att så många som 
möjligt ansluter sig till gruppen. Där får man 
snabbt reda på vad som händer, inbrott, bort-
sprungna katter, fester och om någon vill 
skänka eller sälja något. Inläggen brukar vi-
sas för 150–170 personer, vi är i skrivande 
stund 199 medlemmar i gruppen impone-
rande. Ofta är fler i samma familj medlem-
mar så det innebär att det finns ett antal små-

stugor som inte är med, det finns säkert 
förklaringar till att det är så. Vi har också 
vår hemsida (Kungsgardet.nu) där vi 
lägger in annan information om vad som 
händer, har hänt och även denna tidning 
finns där och även tidigare nummer. 
 
  Under hösten delar vi ut information 
från Polisen om hur man skyddar sig mot 
inbrott och om grannsamverkan. I före-
ningen har vi en organisation för grann-
samverkan, som innebär att undertecknad 
är kontaktperson till polisen och medlem-
marna i föreningens styrelse är ombud. 
Men vi tar väldigt gärna emot fler som 
kan tänka sig engagera sig som ombud. 
Det är inte särskilt belastande, utan hu-
vudsakligen är man en närmare kontakt 
till sina grannar. Målsättningen är att vi 
under hösten - vintern på något sätt kan 
samla ombuden för mer information från 
polisen. På hemsidan finns en rubrik med 
Grannsamverkan bla. med information 
från polisen och tips om stöldskydd.  
Berndt Englund ordförande i  
Kungsgärdets Småstugeförening  

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 , Ingemund 
Hägg, Fam. Möllerberg 
Distribution: Styrelsen 
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Tankar kring inbrottsskydd och inbrottsförsök i vårt hem  
Mitt hem är min borg - detta uttryck har nu fått en djupare betydelse. Vår bostad, ordnad 
för våra behov, ska vara en plats skyddad nog att mota oinbjudna. 
En fråga vi ställde oss tidigt var, vilken nivå av skydd ska vi ha och vad ska vi skydda 
oss mot? Det finns flera hot och faror: hemfridsbrott, skadegörelse, inbrott, brand, över-
svämning mm. 
  När vi köpte huset på Bergagatan fick vi veta att något år tidigare hade det varit ett in-
brott och då via altandörren på baksidan. Detta är nu över 24 år sedan. En ny altandörr, 
med brytskydd och flera fästen i karm, fanns på plats i vårt "nya" hus. Vi kompletterade 
med att förstärka skalskyddet. Tanken var att försvåra vid ett inbrottsförsök, det ska helt 
enkelt krävas mer och ta tid att bryta sig in. Lösningen blev extra fönsterlås på alla kopp-
lade fönsterramar. 
  Under många år har vi varit förskonade från inbrottsförsök. I början av 2020 förstärkte 
vi vårt skydd ytterligare. Ett uppkopplat larm till larmcentral med rörelse- och röksenso-
rer och kameror installerades. Under flera månader har denna installation kompletterat 
vårt tidigare skalskydd. Vi har känt oss trygga och förvissade om att nu lär ingen försöka 
att bryta sig in i vårt hus, men ack så fel. Sent en kväll i augusti fick vi ett meddelande 
från larmcentralen att rörelsesensor på två fönster indikerade yttre påverkan. Väktare 
skickades till hemmet och inbrottsförsök konstaterades. Polis spårade med hund och 
fann ett flertal misstänkta inbrottsverktyg. 
  När vi fick larmet gick det upp för mig att nu är det är på riktigt, nu händer det som inte 
skulle hända. Maktlöshet och obehag infann sig, det pågår något jag på distans inte kan 
påverka. Vi kunde bara hoppas på att väktarens ankomst skulle ha betydelse för förlop-
pet. Lyckligtvis stannade det denna gång vid enbart ett inbrottsförsök. 
  Trots det har några minuters förstörelse orsakat skador vi behöver ägna timmar åt att 
återställa, förutom all tid som går åt till kontakter med larmföretag, försäkringsbolag, 
hantverkare och polis. Detta, och att få in någon tjuv i huset, ville vi undvika med före-
byggande insatser och åtgärder. 
  I efterhand har vi förstått, att vi vaggats in i en form av falsk säkerhetskänsla. Ett larm 
hindrar inte att någon trots allt försöker. Vi borde varit bättre på att hålla efter omgiv-
ningen kring huset, tex ha klippt gräsmatta. Ha någon belysning i och kring huset, 
kanske tom någon ljudkälla påslagen periodvis. Låta någon titta till huset, tex för att se 
att inget onormalt är placerat på gångväg eller trappa etc. Dessutom, inte låta växtlighet-
en frodas så pass att delar av tomten är totalt insynsskyddad. Det finns en hel del att 
tänka på. 
 I vårt fall har troligtvis kombinationen av starkt skalskydd och aktivt larm förhindrat 
inbrottets fullbordande.  
Mina rekommendationer är att försäkra sig om ett starkt skalskydd. Extra brytskydd på 
dörrar, extra fönsterlås och eventuellt metallstång vid källarfönster för att begränsa möj-
ligheten att fysiskt ta sig in. Upplyst fastighet och insyn är osäker miljö för oinbjuden. 
Kameraövervakning hindrar ingen men är betydelsefull för att binda en person till plat-
sen. 
  Till sist, mycket är vunnet om vi alla är uppmärksamma på avvikelser eller beteenden 
som kan tyckas vara normala men ändå inte stämmer i alla delar. Om vi hör oss för med 
en fråga eller markerar tydligt att person eller bil är uppmärksammad, så kan den enkla 
åtgärden förhoppningsvis leda till att den/de som inte har legitimt ärende avviker. 

Fredrik och Anneli Möllerberg, Bergagatan 40 
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Full fart i musteriet! 
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Solrosvinnarna korade 

Också i år, trots coronatider, 

arrangerade föreningen den 
uppskattade solrostävlingen. 
Lite var stans i vårt fina bo-
stadsområde kunde man un-

der sommaren se de gula 
höga växterna glädja oss alla. 

  Vid höstens kontrollmätning 
korades och konstaterades ett 

nytt höjdrekord.  Med impo-
nerande 381 cm tog familjen 
Burstöm/Johansson på Aros-

gatan hem segern. Som tvåa 
hamnade förra årets vinnare, 
Miaw Karlsson, Tegelgatan  

på aktningsvärda 370 cm. 
Trea blev 2019 års fyra, Mor-
ten och Birgitta Christiansen 

Kvarnbogatan med klart 
hyggliga 270 cm. 

  Tillsammans (vid mustning-
en den 3 okt.) rensade vinnar-

na prisbordet på vin, choklad 
och en leksaksbok. Därefter 
höjde vi  muggarna för en 

skål med nypressad äppel-
must för pristagarna. 
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Stolta vin-
nare vid 
prisbordet. 
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Kungsgärdets småstugeförening lånar ut trädgårdsredskap, 
serveringsporslin och partytält till föreningens medlemmar. 

Lökarna i jorden 
Precis som förra året 
har föreningen plante-
rat ut vårlökar invid 
skylten Leckeplätten.   
  Vi tror och önskar att 
blommorna kommer 
att glädja oss alla 
framåt vårkanten. 
 
Ett stort tack till  
Sofie Lücke som fick 
oss i styrelsen att 
nappa på hennes 
musteriförslag. 
  Samt Margareta Sve-
ningsson som tillhan-
dahöll  vatten och  
elström till 
”musterifabriken”. 

        samt ”häckskvaller” 

Längdskidåkning i vår närhet. 
Senaste nästan snöfria vintern var underbar för 
en del, och en katastrof för andra med endast 
några få skiddagar i närmiljön. En del av oss ser 
nu med förväntan fram mot en lagom kall och 
snörik lång vinter. Och då skidåkning i närmil-
jön. Håll då utkik efter av kommunen maskin-
skapade 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 Enkö-
pingsspåret från Flogstavägen mot Kvarnbo.  
Ingemund Hägg på Läbygatan 

Vårlökarna på gång! 
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Nypressad äppelmust 
Första lördagen i höstmånaden okto-
ber erbjöd vår förening medlemmar-
na att pressa sina trägårdsäpplen till 
must. Ett litet mobilt musteri ställde 
upp sin mustpress invid lekplatsen 
vid Tegelgatan. Ganska snart kom 
medlemmar och fyllde på med sina 
fullpackade påsar med härlig höst-
frukt. 
  Det lilla kompisgänget är ett före-
tag på hjul vid namn Krohns som 
skötts av fem entusiaster. Av Su-
sanne Kronh, livsmedelsingenjör  
fick vi veta att de köpte och startade 
sin verksamhet för fyra år sedan. 
Varje år på helgerna i september/
oktober far de runt och pressar frukt.  
Ungefär hälften av äpplena blir det 
must, återstående blir pressrester. 
Musten pumpas in i en rostfri cylin-
der där pastöriseringen sker och 
drycken  värms upp till 80 grader. 
När det har svalnat något fylls det på 
i bag&box. Varje kund får köpa till-
baka motsvarande mängd som de har 
lämnat. Hållbarheten är ett helt år. 
  I år hade våra medlemmar med sig 
813 kilo äpplen. Inte dåligt! 
  Det här var ett mycket uppskattat 
nöje. 
  -Tyvärr slängs det jättemycket frukt 
i Sverige som körs bort till tippen, 
sade Susanne Krohn och gick till-
baka till musterivagnen. 
  Det blev en lång dag för det  must-
ande kompisgänget. 

 Susanne Krohn bjuder på ny-
pressad must 


