
Kungsgärdets Egnahems- och Fruktodlarförening  

Styrelsens verksamhetsberättelse 2019  

 

Årsmötet hölls i Bergaskolans matsal den 18 mars 2019. Efter mötets avslutande bjöds smörgåstårta och 
vin i vanlig ordning. 

Fem styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret: 7 mars, 23 maj, 19 december 2019. 13 januari, 10 
februari, 2 mars 2020. Ett möte ställdes in den 17 augusti 2019.  

Styrelsen har verkat för att återinsätta busshållplatsen vid Bergaskolan/Bror Hjorts. Skrivelse gick in från 
Bror Hjorts hus, i samråd med vår förening och grannföreningarna. Kommunen har meddelat att den ska 
utreda om en hållplats kan placeras på ett bra sätt och om det är ekonomiskt möjligt att göra det under 
2020.  

Styrelsen har bistått vid borttagandet av ett träd på gränsen till tvättstugetomten. Styrelsen bevakar 
fortsatt frågor om trädföryngring och risker med fallande träd och grenar i området och annat gatu-
marksunderhåll på allmänna ytor.  

Gräsklippning av tvättstugetomten under sommarsäsongen har fungerat bra och skötts av både barn 
och vuxna. Barn och skolungdomar får 150 kr per klippning. 

Söndagen den 28 april genomfördes traditionsenlig rishämtning där väl buntade rishögar hämtades vid 
fastigheterna med hjälp av inlånad bil och släpkärra. En ny aktivitet med städning och röjning av tvätt-
stugetomten genomfördes samma dag. Första fasen av restaureringen av tvättstugetomtens staket 
avslutades. Ett tjugotal av föreningens medlemmar och styrelse slöt upp denna sköna vårdag. Under 
arbetet bjöds på korv och förfriskningar. Resultatet blev mycket bra och styrelsen hoppas att det blir en 
tradition med tanke på det ansvar vi åtagit oss gentemot kommunen via arrendet av tvättstugetomten.  

Den planerade fortsättningen av staketlagningen den 17 augusti blev inställd på grund av regn men 
återupptas till våren.  

Trasig asfalt vid infarten till tvättstugetomten har blivit lagad av kommunen efter felanmälan. 

Två nya grannar har välkomnats av styrelsen under året med välkomstbrev och blomma. 

Den 18 augusti kl. 15 arrangerade återigen några medlemmar en sommarfest på Tvättstugetomten. Alla 
i området var inbjudna och välkomna på festen. Man samlade som vanligt ihop grillar, bord och stolar, 
och tog med det man ville äta och dricka själva. Barn, unga och gamla fick komma och träffa sina 
grannar på ett lättsamt och otvunget sätt. Trots regnet blev det en trevlig tillställning då långbordet 
skyddades från regnet av ett mycket bra partytält som satts upp av förutseende. 

Föreningens trevliga pubkvällar fortsätter att genomföras av hugade medlemmarna. Det har under året 
arrangerats två pubkvällar och en korvstopparkväll.  

Grannsamverkan, som startades i och med 2017 års årsmöte, rullar på. Mer information finns på hem-
sidan och i Facebook-gruppen. Även en snabbkommunikationsgrupp via WhatsApp har startats där med-
lemmar snabbt kan meddela varandra om viktiga händelser i området via instant messaging. Styrelsen 
och alla föreningens kontaktpersoner för grannsamverkan får regelbundet information från Polisen. 
Informationen publiceras på hemsidan, www.kungsgardet.com, och är tillgänglig för alla. Polisen har 
ordnat ett par informationsträffar där några av föreningens kontaktpersoner har närvarat. En trasig 
grannsamverkansskylt har åtgärdats och en ny skylt har satts upp vid tvättstugetomten.  


