
Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening 

 

Styrelsemöte 23 maj 2019 

 

 

Närvarande: Johan Ulin (ordförande), Karin Höjenberg, Fredrik Settergren, Johan Ulin, Johan Berg, 

Anna Orsberg, Mattias Norling, Ingolf Pääjärvi. 

 

 

§ 1. Öppnande 

Ordförande öppnade mötet 

 

§ 2. Föregående protokoll 

Lades till handlingarna 

 

§ 3. Ekonomisk ställning 

Beslut: Johan U, Johan B och Fredrik ordnar med Nordea för access till föreningens konto. 

Lappar om inbetalning av medlemsavgiften delas ut i brevlådorna innan sommarlovet. 

 

§ 4. Tvättstugetomten 

a. Summering av Städdagen 

Bra uppslutning av föreningsmedlemmar och mycket blev uträttat. Stort tack till alla som 

deltog. 

b. Renovering staket, ny grind vid infarten till tvättstugetomten 

Staketet oljades under städdagen. Några stolpar och brädor behöver bytas.  

Beslut: Staketet lagas lördagen 17 augusti. Johan U och Mattias ser till att material finns. 

Karin delar ut inbjudan att delta i brevlådorna. Frågan om grind tas upp på nästa årsmöte, 

eftersom det är förenat med en större kostnad. 

c. Asfalten vid infarten till tvättstugetomten 

Kommunen har uppmärksammats på detta, men inte återkommit. Bevakas. 

d. Underhåll av tvättstugetomten – Vad behöver göras för att man enkelt ska kunna klippa 

vid gränsen mot tomterna 

Problem att klippa gräset ända ut i kanterna på Tvättstugetomten på grund av stubbar från 

buskar. Planen är att åtgärda kanterna nästa år vid städdagen så att det blir enkelt att klippa 

nästa säsong. 

e. Gräsklippning – arvode, vem, frekvens, förvaring av gräsklipparen 

Barn och ungdomar i skolåldern får 150 kr per klippning, vuxna gör det ideellt. Frekvens: var 

annan/var tredje vecka. Den som har klippt meddelar Mattias Tegelgatan 17, som sedan 

meddelar kassören Fredrik för utbetalning av ersättning. 

 

§ 5. Kommande aktiviteter under året – Planering 

a. Sommarfest. 

Äger rum 18 augusti. Inbjudan delas ut av Karin tre veckor innan. 

b. PUB-kvällar 

Johan U pratar med Pelle P på Bergagatan. 

 

§ 6. Trädfällning (Begäran från medlem, ref e-post till styrelsen) 

Föreningen har i dagsläget inte ekonomi att ta ned trädet på entreprenad. Kommunen förordar att 

trädet tas ner. Kommunen anser att det åligger tomtägare och/eller föreningen att ta ned det. 

Tomtägarna har fått tillstånd av styrelsen att ta ner trädet.  

Beslut: Johan U utreder med kommunen vad de kan göra. Om nej från kommunen, ombesörjer 

styrelsen i samråd med tomtägaren att det blir gjort. Styrelsen undersöker kostnader. 

 

 

 



§ 7. Underhåll av trottoarerna (beläggningen) – Skrivelse till kommunen. 

Grustrottoar på Tegelgatan och asfaltstrottoar på Krongatan är i dåligt skick.  

Beslut: Karin hör med kommunen. Johan B felanmäler Krongatan. 

 

§ 8. Grannsamverkan 

Det har fungerat att styrelsen får rapporter från Polisen.  

Beslut: Vi lägger ut på hemsidan vart efter det kommer från Polisen. 

Beslut: Trasig skylt åtgärdas av Mattias. En skylt sätts upp vid Tvättstugetomten. 

 

§ 9. Övriga frågor 

Hållplatsen Bergaskolan/Bror Hjorts hus. Skrivelse har gått in från Bror Hjorts hus, i samråd med vår 

förening och grannföreningarna. Styrelsen är nöjd med skrivelsen. Ingolf bevakar. 

Långtidsparkerade bilar på gatorna. I Uppsala gäller 24-timmarsregel. 

 

§ 10. Nästa möte 

Lördag 17 augusti kl 15 hos Mattias. 

 

§ 11. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Johan Ulin    Johan Berg 

Ordförande    Sekreterare 


