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Årsmötet	  hölls	  i	  Bergaskolans	  matsal	  den	  10	  mars	  2014.	  	  

Fem	  styrelsemöten	  har	  hållits	  under	  verksamhetsåret:	  10	  mars,	  27	  april,	  1	  september,	  27	  
november	  (alla	  2014)	  och	  den	  19	  januari	  (2015)	  	  

På	  morgonen	  söndagen	  den	  28	  april	  kom	  Kungsgärdets	  Egnahems-‐	  och	  fruktodlarförening	  för	  
att	  hämta	  upp	  våra	  medlemmars	  väl	  buntade	  rishögar	  vid	  varje	  fastighet.	  	  

En	  uppskattad	  garageloppis	  genomfördes	  lördagen	  den	  13	  september	  vilket	  var	  samma	  dag	  
som	  Uppsala	  kommun	  arrangerade	  Kulturnatten.	  Knappt	  20%	  av	  föreningens	  medlemmar	  
deltog.	  	  

Kungsgärdets	  egnahems-‐	  och	  fruktodlarförening	  ville	  också	  uppmärksamma	  vårt	  vackra	  
bostadsområde	  under	  kulturnatten	  genom	  att	  arrangera	  en	  guidad	  vandring	  i	  
egnahemsområdet.	  	  
Det	  var	  ju	  stadsarkitekten	  Gunnar	  Leche	  som	  låg	  bakom	  det	  numera	  så	  berömda	  
egnahemsområdet	  i	  anslutning	  till	  Slöjdgatan	  och	  Kungsgärdesplan,	  ritat	  och	  uppfört	  under	  20-‐
talet.	  ”Där	  är	  det	  trädgårdsstadens	  ideal	  som	  tillsammans	  med	  ett	  klassicerande	  formspråk	  
utgör	  en	  mycket	  vacker,	  trevlig	  och	  arkitektoniskt	  intressant	  miljö”.	  Ciceron	  för	  stadsvandring	  i	  
våra	  kvarter	  var	  Leche-‐	  och	  stadskännaren	  Carl	  Erik	  Bergold.	  	  	  

Arrangemanget	  gav	  mersmak	  och	  styrelsen	  har	  beslutat	  att	  genomföra	  en	  ny	  garageloppis	  och	  
kulturvandring	  samma	  dag	  som	  Kulturnatten	  arrangeras	  d	  v	  s	  lördag	  den	  12	  september	  2015.	  	  

Den	  13	  oktober	  2014	  	  lämnades	  en	  gemensam	  skrivelse	  in	  till	  Plan-‐	  och	  byggnadsnämnden	  i	  
Uppsala	  kommun	  av	  Kungsgärdets	  Egnahems-‐	  och	  Fruktodlarförening,	  Kungsgärdets	  
Småstugeförening	  samt	  Kåbo-‐Berga	  Villaförening.	  Föreningarna	  är	  kritiska	  till	  detaljplanen	  för	  
Rosendalsfältet.	   

Föreningarna	  anser	  

att	  en	  fullständig	  miljökonsekvensbeskrivning	  jämte	  utförlig	  analys	  av	  trafikflöden	  och	  akustisk	  
påverkan	  för	  hela	  sträckan	  och	  Stadsskogen	  bör	  genomföras.	  Där	  trafik	  och	  bullerberäkningar	  
redovisas	  för	  de	  olika	  förslagen	  för	  hela	  sträckan.	  	  

att	  hänsyn	  vid	  planeringen	  av	  Rosendal	  bör	  vidtas	  under	  bevarande	  av	  den	  harmoniska	  
småskaliga	  karaktären	  i	  bostadsområden	  Kåbo-‐Berga	  &	  Kungsgärdet	  norr	  om	  Rosendal	  samt	  	  

att	  Uppsala	  kommun	  officiellt	  bör	  begrava	  samtliga	  planer	  på	  en	  Kåboled	  en	  gång	  för	  alla	  då	  
snarlika	  utretts	  och	  förkastats	  vid	  åtminstone	  två	  tillfällen	  tidigare,	  för	  20	  och	  40	  år	  sedan.	  	  



att	  Uppsala	  kommun	  istället	  utreder	  en	  långsiktigt	  hållbar	  västlig	  kringfartsled	  och	  tillfartsled	  för	  
att	  avlasta	  de	  västra	  bostadsområdena	  och	  stadskärnan	  från	  onödig	  trafik.	  	  

att	  Uppsala	  kommun	  tar	  hänsyn	  till	  och	  förbättrar	  trafiksäkerheten	  vid	  Bergaskolan	  och	  vidtar	  
åtgärder	  för	  att	  minska	  trafikmängd	  och	  hastighet	  i	  området	  istället	  för	  tvärt	  	  

Vår	  trevliga	  pub	  fortsätter	  att	  vandra	  runt	  bland	  våra	  medlemmar.	  Det	  har	  under	  året	  
arrangerats	  fyra	  pubkvällar.	  	  

Föreningen har köpt in en gräsklippare avsedd för tvättstugeplan.	  


