
Kungsgärdets Egnahems- och Fruktodlarförening  

Årsberättelse 2017  

Årsmötet hölls i Bergaskolans matsal den 13 mars 2017. Efter mötets avslutande bjöds smörgåstårta och vin i 

vanlig ordning. 

Tre styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret: 13 mars, 15augusti 2016, 6 februari 2017  

På morgonen söndagen den 23 april slöt en handfull av Kungsgärdets Egnahems- och Fruktodlarförenings 

medlemmar och styrelse upp för att hämta upp våra medlemmars väl buntade rishögar vid varje fastighet.  

Den 19 augusti kl 17.00 arrangerade återigen några medlemmar en grillkväll på Tvättstugetomten och i hela 

området var som vanligt välkomna och inbjudna vi Facebook. 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. Styrelsen ser gärna att detta nu blir en ny tradition.  

Våra trevliga pubkvällar fortsätter att vandra runt bland medlemmarna. Det har under året arrangerats ett 

fåtal pubkvällar.  

Styrelsen har under året behandlat frågor om trädföryngring och risker med fallande träd och grenar i området 

genom att kontakta kommunen med frågor om deras planer för området. Det har varit ett ständigt pågående 

arbete de senaste åren, men det aktualiserades då en björk vid Tegelgatan 5 blåste av i en vindby i juni i år. 

Trädet forslades bort illa kvickt av kommunen, men sedan dröjde det med svar på föreningens frågor och efter 

sommaren gjordes en inventering som vi inte fick ta del av resultaten av. Därefter genomförde kommunen 

ansning/beskärning av björkarna längs Tegelgatan. Styrelsen tillskrev kommunen den 25 oktober, men har 

inte fått svar. Vi fortsätter att följa upp detta ärende. 

Bevakat nya hastighetsbegränsningarna och konstaterat att kommunen tänker göra Krongatan till en 40-gata. 

Vi kommer att fortsätta följa upp denna fråga under 2018 och argumentera för att sträckan ska ha en hastighet 

på 30 pga. bullernivåer, vibrationer, skolväg, cykelbana i vägbanan, etc. Thunbergsvägen kommer att få 30 

km/h när de nya hastighetsbegränsningarna börjar gälla under 2018. 

Bevakat att parkeringsavgifter som införts i närområdet har medfört ökad parkering av icke-boende på 

föreningens gator under vardagar, vilket får till följd att boende i området får svårare att parkera och att 

samhällstjänster såsom brandkår och ambulans får svårt att ta sig fram. Styrelsen följer frågan. Vid styrelsens 

ställda förfrågan till ansvariga på kommunen så meddelades från kommunen att några parkeringsavgifter på 

föreningens gator inte är aktuella i dagsläget. 

Grannsamverkan som föreslogs och presenterades på föregående årsmöte har planerats under året. Ett antal 

samordnare och kontaktpersoner har tackat ja till uppdraget och planering och karta med skyltplacering och 

samordnarnas adresser och telefonnummer har tagits fram. Grannsamverkan startas i och med 2018 års 

årsmöte. 

 


