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

 

 

  

   Närproducerat  

Elinstallation  
reparation 
Tel.076-14 14 
114 
 Tegelgatan 31 

       Kungsgärdets styrelse 2021/22 
                   På behörigt coronaavstånd    

Sofie Lücke. Gunilla Wiese, Fredrik Johansson, Gunnar Flodén, Marga-
reta Svenningsson, Berndt Englund, Michael Reineskog och Anna Karin 
Belfrage   

Under rubriken NÄRPRODUCERAT får du som medlem 
boende i vårt område puffa för din verksamhet gratis i  
tidningen i mån av  plats. 

Bokförlaget Edition GUJ kommer ut med två nya böcker till 
sommaren.  
Barnboken ”Hur ska Ester hitta hem?” 
Samt ”Evigt unga  LEKMÄN” 
 Boende på Kungsgärdet får god rabatt. 
Kvarnbogatan 8, 0739-12 16 12 
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Kungsgärdets småstugeförening 

 Läs                Medverka             Annonsera 

Innehåll: 
*Ordförande 
   har ordet 
*Hört&Hänt 
*Coronapåsk 
*Färgkulörer 
*Skidfantasten 
*Närproducerat 
*Medlemsavgift 
*Styrelsen på   
  bild 
*Pumpatävling 
*Äppelmust 
*Årsmötes- 
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  mm 

Årgång 30         Nummer 1       Våren 2021 

                          ÅTERSKAPARNA 
Paret Carin och Göran Svensson hjälper grannen Mar-
gareta Strand på Kvarnbogatan med hennes gamla 
trötta spretiga trädgårdshäck. Nu väntar åter ett 50-årigt 
friskt häckliv!  
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Ordförande har ordet! 

Pandemin sätter sina spår även i vår 
småstugeförening.  
  Vi genomförde årsmöte digitalt den 25 
mars via tjänsten Teams. Uppslutningen 
var bra, totalt var vi 22 personer. Vid ett 
”normalt” årsmöte brukar vi vara 30-40 
personer när vi träffas i Bror Hjorths 
Hus, kommer många parvis, det kanske 
motsvarar ca 20-25 fastigheter. Då har 
vi också erbjudit någon intressant före-
läsning eller information om något aktu-
ellt samt en trevlig fikastund med 
småprat i pausen. Inget av det var möj-
ligt i år. Så vi i styrelsen känner oss 
nöjda med 22 digitala deltagare.  
  Det digitala mötet blir lite tråkigt och 
livlöst, den personliga kontakten uteblir, 
men nu är det avklarat och förhopp-
ningsvis slipper vi det nästa år. 
  I kallelsen för årsmötet bad vi om tips 
på aktiviteter mm som ni tyckte att vi 
skulle ordna i föreningen.  
  I år blir det ”pumpatävling”. Många av 
oss gillar fortfarande solrosor så fortsätt 
gärna med den traditionen längs våra 
gator, det ger ett mysigt intryck.  
  Förra året inställde vi festen på Le-
cheplätten men vi planerar att återta den 
framåt hösten. Vi tror även vi kan 
komma att byta sticklingar med 

varandra och ha typ en garageloppis. 
Hur och när vi gör det återkommer vi 
med, troligen kommer några av akti-
viteterna genomföras samtidigt.  
Vi hoppas också att det blir äppel-
mustning i år också, det hänger på 
skörden och det mobila musteriet. 
  Vi är tacksamma för hjälp för de 
olika arrangemangen, hör av dig till 
någon av oss i styrelsen om du känner 
att du vill ge oss ett handtag.  
  Nästa år firar föreningen 85-år, då 
blir det fest och i samband med den 
planerar vi att ordna flera aktiviteter 
som avslutas med en ”tältfest”. Vi 
funderar också på att ha ett evene-
mang med ”temat småstugornas 
historia”, hur återkommer vi till.  
  Vi tänkte organisera några plane-
rings och genomförande grupper. Vi 
återkommer och kan du tänka dig att 
hjälpa till hör gärna av dig. 
Berndt Englund ordförande i  
Kungsgärdets Småstugeförening 

SMÅSTUGEBLADETS redaktör  
Gunnar Flodén skriver, fotograferar 
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, Anna Karin 
Belfrage. 
Distribution: Styrelsen 
Hemsida: www.kungsgardet.nu 
Tidtryck Uppsala 2 
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Varsågod, valda delar ur årsmötesprotokollet. 
Protokoll fört vid Kungsgärdets Småstugeförenings årsmöte 2021-03-25  
§1 Ordförande Berndt Englund hälsade alla välkomna till årsmötet, som på grund av rå-
dande pandemi hölls digitalt, och förklarade årsmötet öppnat. Totalt deltog 25 medlem-
mar i mötet. 
§§9 Beslutades att årsavgiften kvarstår på 125 kr per hushåll. Ensamstående pensionär 
betalar dock bara 50 kr.   
§11 Hemsida och Facebooksida: Alexander Tolfmans Mårtas administrerar Facebook 
(FB)-gruppen och är den som godkänner medlemskap. Under året har medlemsantalet 
ökat med 37% och varje vecka publiceras inlägg med innehåll av intresse för de boende i 
området. Tack vare medlemmarna är FB-gruppen aktiv och fyller en funktion som in-
formationskanal. När det gäller föreningens hemsida krävs det en del arbete för att hålla 
den uppdaterad. Intresset är lägre för hemsidan men den fyller sin funktion genom sitt 
kompletterande innehåll samt att den når ut med information till medlemmar som inte 
använder FB.  
§12 Grannsamverkan: FB-gruppen är betydelsefull även vid grannsamverkan, vilket vi-
sade sig under sommaren då grannar delade information kring de inbrott som tyvärr be-
gicks i området. De rapporter om bostadsinbrott som polisen skickar till alla grannsamver-
kansombud finns tillgänglig på hemsidan.  
§13 Småstugebladet: Gunnar Flodén meddelade att Småstugebladet kommer att fortsätta 
produceras även fortsättningsvis men med den skillnaden att styrelsen beslutat att låta 
kopiera tidningen på tryckeri från och med nästa nummer. Tidigare har detta gjorts på en 
hyrd kopiator som styrelsen under året har sagt upp avtalet för. Gunnar efterlyser både 
idéer och text till tidningen som ges ut två gånger per år. 
§14 Föreningsfesten, eller Lecheplättefesten som vi nu valt att kalla den, genomfördes 
lyckosamt i september 2018 och 2019. På grund av pandemin kunde festen inte genomfö-
ras 2020 men ambitionen är att arrangera festen under 2021 förutsatt att smittspridningen 
av covid-19 är nere på nivåer som tillåter en sådan tillställning. 
§15 Äppelmustning: Den 3 oktober 2020 erbjöds medlemmarna i föreningen att lämna in 
sina trädgårdsäpplen till Kohns mobila musteri för mustning. Mustningen genomfördes 
utanför lekparken på Tegelgatan och vår grannförening hakade också på aktiviteten. Am-
bitionen är att genomföra arrangemanget även i år. Mer information kommer närmare 
höstkanten. 
§16 Växttävling: Styrelsen har anordnat solrostävling två år i rad och har bett medlem-
marna om förslag på en annan växt till årets tävling. Förslag som kommit in är squash och 
pumpa. Styrelsen kommer att diskutera alternativen och beslutar om vilken eller vilka 
tävlingar som ska anordnas under 2021 vid sitt nästa styrelsemöte. 
§17 Andra aktiviteter: Berndt Englund redogjorde för förslag på aktiviteter som kommit 
in från medlemmar, bland annat sticklingbytardag och loppis. Nästa år, 2022, är planen att 
anordna Kungsgärdets småstugeförenings 85-årsfest. Det verkar finnas ett intresse hos 
föreningens medlemmar kring områdets historia och bevarandet av den unika miljö som 
vi bor i. Planer finns att spinna vidare på dessa idéer tillsammans med intresserade med-
lemmar vilket skulle kunna mynna ut i en skrift eller i ett föredrag med bilder från områ-
det. Styrelsen tar med sig alla förslag till planeringen av årets aktiviteter och kommer med 
mer information under våren via hemsidan, FB, Småstugebladet och eventuellt utskick i 
brevlådan.  
§19 Årsmötet avslutades av mötesordföranden Berndt Englund som tackade för att delta-
garna kopplat upp sig till årets digitala möte. 
       Du hittar det kompletta mötesprotokollet på vår hemsida. 
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Nu räcker det – åtminstone för i år! 
Dessa två skidande gentlemän sågs 
byta erfarenheter med varandra vid 
spåret Karlsrogatan en kall solig dag 
i februari.  
  Skidfantasten Ingemund Hägg 85 
år, ser varje år fram emot vita vintrar 
med härliga skidspår. 
  -Jag fick mina första skidor när jag 
var 3,5 år, berättar Ingemund. 
  Denna stålman har därmed åkt ski-
dor i över 80 år vid det här laget. 
Professor Hägg är en riktig ambassa-
dör för fina skidspår här i närområ-
det. Han har lyckats få kommunen 
att sköta spåren på Ekebydalen.  
Bra gjort! 

     Ingemund Hägg mjukstartar på skidor   
    från hemmet på Läbygatan. 

                                 Vintern är över! 

Den drygt tio år yngre 
”skidpojken” Stefan Tomczak är 
också en stor älskare av fasta 
snabba skidspår. Det var just det 
de två männen pratade om när jag 
stötte på dem den här vinterdagen. 
  De enades till sist om att det  
nog är ett drygt fyra kilometer 
långt skidspår hemifrån då de 
knäpper på skidorna vid husets 
port. 
 Det hann bli 25 skiddagar för 
nestorn Ingemund Hägg.  
Stålande! 

Kungsgärdets småstugeförening lånar ut trädgårdsredskap, serverings-
porslin och partytält till föreningens medlemmar. 
Sök på vår hemsida: www.kungsgardet.nu 
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Att bli serverad sval skumpa en 
sval höstdag dessutom i en vacker 
villaträdgård i oktober var mycket 
överraskande för mig. 
  För precis så blev jag avtackad av 
delar från föreningens styrelse för 
mina 14 år som ordförande. 
  Nu är jag åter tillbaka där det bör-
jade för min del för nästan trettio år 
sedan år 1992 som vanlig styrelsele-
damot. 
  Samma år drog vi igång bytidningen 
Småstugebladet. Den har jag för av-
sikt att fortsätta ”snickra” och vårda 
en tid till för att hindra papperstid-
ningens grymma död! 

Föreningens julhälsningspatrull 
glöggar upp sig inför uppdraget. 
Här delar ur Kungsgärdets styrelse 
som bjuds på en glöggpaus hos 
Gunilla Weise i samband med ut-
delandet av 2020 års  julhälsning 
den 20 december. Snöfritt och 7 
grader varmt. 
 Glöggen lika så! 
 Nu väntar och hoppas vi på en 
coronafri sommar med sol och 
värme 

         samt ”häckskvaller” 
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Lökarnas blommor 
väntar på våren  
Precis som förra året 
har föreningen plante-
rat ut vårlökar invid 
skylten Leckeplätten.   
  Vi tror och önskar 
att blommorna kom-
mer att glädja oss alla. 

   samt ”häckskvaller” 

Några unga 
okända påsk-
kärringar läm-
nade en trevlig 
coronaanpas-
sad påskhäls-
ning i vår post-
låda. Trevligt! 

Älskade äpplen blir god must! 
Föreningen har som ambition att också i år till hösten få hit 
Krohns mobila äppelmusteri till oss. 
 Förra årets arrangemang var mycket uppskattat bland med-
lemmarna. 
  När och om vi lyckas få musteriet på plats meddelas senare. 
  Sköt om era äpplen till dess!  
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      Pumpfrö 
      Varsågod! 
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        Fasadkulörer 
Förteckning över områdets fasadku-
lörer 
Med inspiration från ett småstu-
geområde i Norra Ängby utanför 
Stockholm finns en plan på att upp-
rätta en förteckning över fasadkulö-
rer i vårt område. Förhoppningen är 
att kulörförteckningen ska underlätta 
och ge inspiration inför ommålning.  
 
Ni som vet vilken NCS-kulör fasa-
den på ert hus har och vill bidra till 
förteckningen, maila 
till sofia.viklinder@gmail.com med 
info om gatuadress, NCS-kulör(er) 
och ev. annan relevant info som typ 
av färg eller liknande.  
 
Sofia kommer att sammanställa och 
underhålla kulörförteckningen och 
den kommer att göras tillgänglig för 
alla i området via områdets Fa-
cebook-grupp och/eller hemsida. 
---------------------------- 
Vänliga hälsningar, 
Sofia 

Du glömmer väl inte årets  
medlemsavgift för 2021 
som är oförändrad dvs. 
125 kr per hushåll och 50 kr  
för ensamstående pensionär.  
Pg. 54 27 43-0  eller 
kontantbetalning:  
Kvarnbogatan 18 efter klock-
an 19.00. 
  

Vi upprepar en klassiker! 
Välkommen till pumpatävlingen 
2021. Tyngsta pumpan vinner. Sätt 
medföljande pumpafrö i jorden. 
Sköt om dem väl tillsammans med 
hela familjen. Kom och visa och väg 
din pumpa i samband med  
Lecheplättfesten i höst. Vinnaren 
prisas! 

Så här gör du: Pumpa (ettårig) 
Odling; så inomhus i maj eller  
3-4 veckor före utplantering i 
små krukor med såjord. Så 1-2 
cm djupt. Gror efter 5-8 dagar 
vid 20 grader. Ta bort den svag-
aste plantan i varje kruka. Plan-
tera på växtplatsen när tempera-
turen överstiget 10 grader hela 
dygnet. Trivs på vindskyddad 
plats i sand– eller lerjord. 
Lycka till! 


