
Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening 

 

Styrelsemöte 5 feb 2019 kl 19 på Krongatan 37 

 

Närvarande: Johan Ulin, Daniel Larsson, Mattias Norling, Ingolf Pääjärvi, Johan Berg 

Meddelat förhinder: Tomas Thim 

 

§ 1  

Förslag till tid för årsmöte:  

Måndag 18 mars kl 19.  

Tomas bokar Bergaskolans matsal. 

Johan U ordnar med smörgåstårta och dryck 

Johan U kontaktar valberedningen 

 

§ 2  

Kontaktuppgifter för Grannsamverkan. 

Information om Grannsamverkan läggs ut på hemsidan, och karta delas ut på årsmötet. 

 

§ 3  

Kungsgärdesplan, Stubben är nu borta, nu kan vi laga staketet efter vintern. 

 

§ 4  

Föryngring av björkar är utlovad av kommunen, efter inventeringen som gjordes i april. Vi har dock 

inte fått besked om när det skall ske. Johan U tar kontakt för besked. 

 

§ 5 

Informationspolicy, är framtagen. Delges medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. Vi 

skall flagga för webbsidan, mejladressen till styrelsen samt hur man hittar till föreningens 

Facebooksida. 

 

§ 6  

Parkering på en sida av gatorna inne i området. Blir svårt att genomföra. Styrelsen konstaterar att det 

är 48 timmarsregel som gäller i Uppsala, och kommen har meddelat att de inte kan ändra detta utan att 

hela kommunen skall omfattas av en regeländring. 

 

§ 7 

Frågan om underhåll av trottoarerna (beläggningen) får vänta tills våren inträder. Styrelsen konstaterar 

att behovet sannolikt är störst på trottoaren längs Krongatan. I samband med trädbyte kommer 

kommunen att åtgärda gångbanorna på den/dessa gator. 

 

§ 8 

Rishämtning, förslag till datum söndag 28 april. Mattias står för släp och bil mot en symbolisk 

ersättning. De som är med och hjälper till bjuds på smörgås och öl/vatten. Allt är under budgeten för 

en lastbil med chaufför. 

 

§ 9 

Skjul eller liknande behövs för förvaring av gräsklipparen som används till Tvättstugetomten. 

Styrelsen fixar detta. 

 

§ 10 

Busshållplatsen vid Bergaskolan/Bror Hjorts hus. Kontakt har tagits med Hem och skola-föreningen 

på Bergaskolan, men vi har inte fått svar. Bror Hjorts hus tyckte inte att borttagandet av 

busshållplatsen var bra, och funderade på att göra en framstöt till UL. Oklart hur det har gått. 

 

 



§ 11 

Johan B sätter samman en årsberättelse. 

 

 

 

§12 

Parksoffor till Tvättstugetomten, ej åtgärdat. Vi undersöker i samband årsmötet om detta fortfarande är 

aktuellt att gå vidare med.  

 

 

 

Johan Berg    Johan Ulin 

Sekreterare    Ordförande 


