
Kungsgärdets	  Egnahems-‐	  &	  Fruktodlarförening	  
Protokoll	  
2013.06.10	  	  
	  
Närvarande:	  Tomas	  Thim,	  David	  Edholm,	  Johnny	  Larsson,	  Tomas	  Grönberg	  och	  Rolf	  Eriksson	  	  
Ej	  närvarande:	  Agneta	  Nilsson	  och	  Johan	  Ulin	  
	  
	  
§1.	  	  
Mötet	  öppnades	  	  
	  
§2.	  	  
Påpekades	  att	  protokollet	  må	  bli	  färdigt	  snabbare.	  
Beslutades	  att	  lägga	  föregående	  protokoll	  till	  handlingarna	  	  
	  
§3.	  	  
Karlsrogatan	  har	  gått	  samman	  själva	  när	  det	  gäller	  snöröjning,	  utan	  föreningen.	  	  
Tidningen/informationsskrift	  delas	  ut	  två	  ggr	  per	  år.	  De	  är	  ca	  200	  egnahem	  i	  sin	  förening.	  
Loppis	  i	  den	  föreningen	  inställd	  i	  är	  men	  kan	  tänka	  sig	  att	  ha	  det	  nästa	  år	  vid	  respektive	  garage.	  
Möjligt	  att	  samordna?	  
	  
Kåbo	  Berga	  föreningen	  har	  skickat	  underlag	  som	  beskriver	  hur	  de	  hanterar	  snöröjning.	  Markservice	  
är	  entreprenör.	  Möjligen	  kan	  detta	  fungera	  som	  ”mall”	  även	  för	  Kungsgärdets	  Egnahems-‐	  &	  
Fruktodlarförening	  (se	  bilaga).	  Hämta	  in	  offert	  och	  därefter	  ett	  gemensamt	  möte	  för	  information	  och	  
individuella	  beslut.	  Mötet	  senast	  i	  september.	  
	  
Beslutades	  att	   David	  Edholm	  kontaktar	  Kungsgärdets	  andra	  egnahems	  förening	  för	  eventuellt	  

samarbete/gemensam	  upphandling.	  	  
	  
§4.	  	  
Svensk	  Markservice,	  Mattias	  Karlberg,	  har	  entreprenaden	  för	  träd	  och	  gräsmattor	  och	  eventuella	  
buskar.	  Vallgårda	  kan	  vara	  den	  som	  sköter	  det.	  Uppsala	  kommun	  har	  lovat	  att	  sköta	  träden	  i	  
området.	  Denna	  information	  ska	  med	  i	  utskicket	  till	  medlemmana.	  
	  
§5.	  	  
Nästa	  pubkväll	  arrangeras	  av	  Drejargatan	  10.	  Då	  ska	  information	  om	  föreningen	  vara	  med	  på	  
baksidan.	  Och	  uppmana	  alla	  att	  lämna	  sin	  e-‐postadress	  till	  föreningen.	  Möjligen	  kan	  vi	  likt	  
grannföreningen	  få	  information	  från	  polisen	  om	  t	  ex	  inbrott,	  cykelstölder.	  
	  
§6.	  	  
En	  gemensam	  garageloppis	  föreslås	  ske	  lördagen	  den	  14	  september	  kl	  10-‐14.	  Info	  på	  första	  
publappen	  samt	  därefter.	  David	  och	  Tomas	  håller	  i	  projektet.	  
	  
§7.	  	  
Nästa	  möte,	  26	  augusti	  kl	  19:15	  hos	  Rolf	  Eriksson	  på	  Slöjdgatan	  19.	  	  
	  
§8.	  	  
Mötet	  avslutades.	  	  	  
	  
	  
Tomas	  grönberg	  	   	   	   	   	   Rolf	  Erikson	  
Sekreterare	   	   	   	   	   Ordförande	  



INFORMATION	  FRÅN	  GRANNFÖRENINGEN	  KÅBO	  BERGA	  SKICKAT	  NOV	  2012	  TILL	  SINA	  
MEDLEMMAR.	  	  
	  
	  
Snöröjning	  vintern	  12/13	  
	  
Även	  i	  vinter	  kommer	  Svensk	  Markservice	  att	  snöröja	  och	  sanda	  eller	  enbart	  sanda	  trottoarerna	  i	  föreningens	  
område.	  Alla	  medlemmar	  som	  hade	  snöröjning	  förra	  vintern	  kommer	  automatiskt	  att	  få	  det	  även	  i	  år.	  Enligt	  
tidigare	  samråd	  med	  Kommunen	  kommer	  vissa	  trottoarer	  att	  ”läggas	  igen”	  (s.k.	  B-‐gator),	  vilket	  innebär	  att	  
fastighetsägarna	  inte	  är	  skyldiga	  att	  snöröja	  sina	  trottoarer.	  Svensk	  Markservice	  kommer	  enbart	  att	  sanda	  
gatans	  kant	  för	  gående.	  Läs	  mer	  om	  B-‐gator	  och	  övriga	  gator	  nedan.	  
	  
Den	  preliminära	  kostnaden	  är:	  
1000	  kr	  för	  A-‐gator	  (inklusive	  medlemsavgiften	  50	  kr)	  och	  400	  kr	  för	  B-‐	  gator	  	  (inklusive	  medlemsavgiften	  50	  kr)	  
	  
Om	  du	  inte	  vill	  ha	  snöröjning	  eller	  sandning	  på	  dessa	  villkor	  måste	  du	  anmäla	  uppsägning	  genom	  att	  skicka	  e-‐
post	  eller	  skriva	  ett	  brev	  ringa	  till	  ansvarig	  i	  föreningen.	  Vill	  du	  börja	  utnyttja	  föreningens	  snöröjning,	  anmäler	  
du	  det	  på	  samma	  sätt.	  
	  
Vid	  problem	  med	  snöröjningen,	  t.ex.	  att	  den	  uteblir,	  ring	  Svensk	  Markservice	  journummer:	  070	  980	  68	  59	  
Beträffande	  andra	  problem	  med	  snöröjningen	  kontakta	  då	  respektive	  kvartersombud	  (totalt	  tio	  st).	  
	  	  
B-‐gator	  (400	  kr)	  (inklusive	  medlemsavgiften	  50	  kr)	  
Arosgatan:	   3,	  4,	  5,	  6,	  7,	  8,	  9.	  10,	  12	  
Arosplan:	   3,	  4,	  5,	  6	  	  
Artillerigatan:	   22,	  26,	  28,	  30,	  32,	  34,	  36	  	  
Banérgatan:	   9,	  11,	  13,	  15,	  17,	  19,	  20,	  21,	  22,	  23,	  24,	  26,	  28,	  30,	  32,	  34	  
Borgvägen:	   1,	  2,	  3,	  4	  
Kåbovägen:	   15	  
Liljeborgsvägen:	   3,	  5,	  8a,	  10	  
N.Rudbecksgatan:	   2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7,	  8,	  9,	  10,	  11,	  12,	  13,	  14,	  15,	  19	  	  	  
Sveavägen:	   3,	  4,	  5,	  6,	  7,	  9,	  11	  	  
S.Rudbecksgatan:	   3,	  4,	  5,	  6,	  7,	  8,	  10,	  12,	  13,	  14,	  16	  
Walleriusvägen:	   3,	  7,	  8,	  9,	  10,	  
	  
Övriga	  gator	  (1000	  kr)	  (inklusive	  medlemsavgiften	  50	  kr)	  
Artillerigatan:	   11,	  13,	  15,	  17,	  18,	  19,	  21,	  25,	  38	  
Banérgatan:	   7	  
Döbelnsgatan:	  	   7,	  9,	  11,	  13,	  15,	  17,	  19,	  21,	  23	  
Götavägen:	   1,	  8,	  10,	  11,	  12,	  14	  	  
Kåbovägen:	   1,	  3,	  5,	  7,	  9,	  11,	  13,	  16,	  18,	  20,	  22,	  24,	  26,	  30,	  32,	  34	  
Sveaplan:	   4,	  6	  
Sveavägen:	   2,	  12,	  19,	  21,	  25	  
S.Rudbecksgatan:	   2	  
Thunbergsvägen:	   13,14,	  16,	  18,	  20,	  22,	  24,	  26	  
Villavägen:	   3,	  11,	  13,	  17,	  19,	  23,	  25,	  27,	  29,	  33,	  37,	  39	  
Walleriusvägen:	   12,	  14,	  16,	  18	  (	  mot	  Krongatan	  )	  
Krongatan:	   50	  
	  
Eftersom	  Kommunen	  snöröjer	  och	  sandar	  på	  kombinerade	  gång-‐	  och	  cykelbanor,	  
kommer	  Svensk	  Markservice	  inte	  att	  snöröja	  eller	  sanda	  på	  Norbyvägen	  och	  Götavägen	  3,	  5,	  7,	  9.	  
Fastighetsägare	  på	  dessa	  adresser	  behöver	  därför	  inte	  betala	  någon	  avgift.	  	  	  
	  
Ansvarsförsäkring	  
Även	  om	  Svensk	  Markservice	  har	  en	  ansvarsförsäkring,	  har	  du	  som	  fastighetsägare	  alltid	  ansvaret	  för	  
kompletterande	  sandning	  vid	  behov.	  


