
Kungsgärdets egnahem- och fruktodlarförening 

 

Styrelsemöte 11 juni 2018, Krongatan 37. 

 

Närvarande: Johan Ulin, Johan Berg,  

Ej närvarande: Daniel Larsson, Thomas Thim, Mattias Norling, Ingolf Pääjärvi, Fredrik Settergren 

 

§ 1. Öppnande 

 

§ 2. Föregående protokoll 

Sekreteraren 

 

§ 3. Grannsamverkan 

Skyltar har kommit och skall sättas upp. Förslag att Mattias med hjälp av Johan och Johan sätter upp 

skyltarna. Info till föreningens medlemmar i brevlådorna. 

 

§ 4. Föreningens ekonomi 

Bordlägges, kassören frånvarande. Faktura för fotbollsmålen har skickats till kassören. 

 

§ 5. Träd 

Trädansvarig på kommunen, Elias Halling, har inventerat träden längs våra gator (de på kommunal 

mark) den 13 april. Några ur styrelsen närvarade under denna genomgång. Kommunen skulle 

återkomma. Vi har ännu inte hört något. Generellt att livslängden på björkar i stadsmiljö är 70-80 år, 

och det att därför byta ut många av björkarna längs våra gator. Vi tar kontakt för att höra hur arbetet 

går. 

 

§ 6. Hastighetsbegränsningar 

Inget nytt sedan förra mötet. Ett pressmeddelande från kommunen kom 4 maj i år, där man meddelar 

att nya hastigheter läggs ut i centrala Uppsala. Ingen närmare tidsplan presenterades. 

 

§ 7. Parkeringsavgifter 

Bordlägges. 

 

§ 8. Information till/kommunikation med våra medlemmar. 

Utkast kommunikationsplan, beslutas vid nästa styrelsemöte 

Lappar i brevlådorna, viktig information till medlemmarna som kallelse till årsmöte, 

protokoll från årsmöte, rishämtning och annan viktig information som rör föreningen och dess 

medlemmar. 

Hemsida, komplement till lappar i brevlådorna när det gäller viktig information. Protokoll 

skall finnas, samt kontaktuppgifter till styrelsen. 

Facebook, komplement till lappar i brevlådorna när det gäller viktig information. 

Diskussionsforum, samt meddelanden som rör Grannsamverkan. Även snabba nyheter kan 

läggas ut i facebookgruppen. 

E-post, svårt att ajourhålla. Vi ber Daniel Larsson att se över om det finns möjlighet till ett 

system där medlemmar aktivt anmäler sig till en e-postlista. 
 

§ 9. Busshållplatser vid Bergaskolan/Bror Hjorts hus 

Sekreteraren hör med Bergaskolan och Bror Hjorts hus, hur de ser på att busshållplatsen försvann. 

 

§ 10. Lagning av staket på Tvättstugetomten 

Bordlägges till nästa möte. 

 

§11 Trottoarer 



Styrelsen gör en genomgång av trottoaren efter sommaren, och ser där efter över möjligheterna att 

göra en samlad skrivelse till kommunen om trottoarernas skick. 

 

§ 12 Parkering på gatorna.  

Styrelsen ska utreda om det går att få till att man bara parkerar på en sida av gatan. Styrelsen 

upprättar en skrivelse ställd till kommunen angående parkering på gatorna efter sommaren. 
 

§ 10. Nästa möte 

Skickas ut till styrelsen via mejl. 

 

§ 10. Avslutning 

 

 

Johan Berg, sekreterare  Johan Ulin, ordförande 


