
Kungsgärdets	  Egnahems-‐	  &	  Fruktodlarförening	  
Protokoll	  
2013.04.22	  	  	  
	  
Närvarande:	  Tomas	  Thim,	  Johan	  Ulin,	  David	  Edholm,	  Johnny	  Larsson,	  Tomas	  Grönberg	  och	  Rolf	  
Eriksson	  	  
Ej	  närvarande:	  Agneta	  Nilsson	  	  
	  
	  
	  
§1.	  	  
Mötet	  öppnades	  	  
	  
§2.	  	  
Beslutades	  att	  lägga	  föregående	  protokoll	  till	  handlingarna	  	  
	  
§3.	  	  
Fråga	  från	  årsmötet	  om	  att	  klara	  vinterväghållningen	  genom	  att	  leja	  bort	  arbetet.	  	  
	  
Beslutades	  att	   David	  Edholm	  kontaktar	  Kungsgärdets	  andra	  egnahems	  förening	  för	  eventuellt	  

samarbete/gemensam	  upphandling.	  Tomas	  tar	  kontakt	  med	  Ulrika	  Nisser	  
(frågeställaren	  från	  årsmötet)	  för	  att	  få	  kontaktuppgifterna	  till	  och	  undersöka	  
med	  den	  förening	  i	  Kåbo	  som	  under	  vintern	  köpt	  denna	  tjänst.	  	  

	  
§4.	  	  
Uppsala	  kommun	  har	  lovat	  att	  sköta	  träden	  i	  området.	  Vem	  är	  entreprenören?	  Sprida	  namnet	  till	  
medlemmarna.	  Rolf	  tar	  på	  sig	  denna	  uppgift.	  	  
	  
§5.	  	  
Hur	  kontaktar	  vi	  bäst	  och	  billigast	  medlemmarna	  i	  föreningen?	  Vi	  enades	  om	  att	  E-‐postadresser	  är	  
det	  bästa	  sättet.	  	  
	  
Beslutades	  att	  	   info	  om	  föreningen	  trycks	  på	  baksidan	  av	  pubinbjudan.	  Uppmana	  till	  att	  lämna	  

e-‐postadress	  för	  att	  få	  akutinfo	  om	  t	  ex	  inbrottsförsök	  (Drejargatan).	  	  
	  
§6.	  	  
Vårens	  rishämtning	  sker	  söndag	  den	  28/4.	  	  
	  
§7.	  	  
En	  ide	  om	  en	  gemensam	  loppis	  diskuterades.	  Tomas	  tar	  upp	  det	  med	  tidigare	  styrelseledamot	  Annika	  
Engstöm	  som	  lanserat	  den	  tanken.	  	  	  	  
	  
§8.	  	  
Nästa	  möte,	  10	  juni	  kl	  19:15	  hos	  Rolf	  Eriksson	  på	  Slöjdgatan	  19.	  	  
	  
§9.	  	  
Mötet	  avslutades.	  	  	  
	  
	  
	  
Tomas	  grönberg	  	   	   	   	   	   Rolf	  Erikson	  
Sekreterare	   	   	   	   	   Ordförande	  


