
Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening 

 

Styrelsemöte 19 dec 2019 

 

 

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

Meddelat förhinder: Anna Orsberg, Ingolf Pääjärvi, Fredrik Settergren, Mattias Norling 

 

 

 

§ 1. Öppnande 

Ordförande öppnade mötet 

 

§ 2. Föregående protokoll 

Lades till handlingarna 

 

§ 3. Ekonomisk ställning 

Medlemsavgifter förefaller ha inkommit i något lägre grad än vanligt. Styrelsen överväger riktade 

påminnelser till fastigheter som inte har betalat. Beslut om detta tas på nästa styrelsemöte.  

Saldot idag är 9 413 kr. 

 

§ 4. Tvättstugetomten 

Staketlagning blev inställt på grund av regn. Arbetet återupptas efter vintern i samband med 

vårstädningen.  

Asfalten har blivit lagd. 

Gräsklippning följs upp vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 5. Aktiviteter under året 

a. Sommarfest. 

Ägde rum 18 augusti enligt plan. 

b. PUB-kvällar 

Det har ordnats två pubvällar, en under våren och en under sommaren. 

 

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

Det är ordnat i dialog med kommunen.  

 

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

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

Karin har hört med kommunen. Johan B har felanmält Krongatan. Vi har inte fått svar från kommunen 

trots påtryckningar. Vi avvaktar 

 

§ 8. Grannsamverkan 

Det har fungerat att styrelsen får rapporter från Polisen.  

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

Trasig skylt har åtgärdats av Mattias. En skylt har satts upp vid Tvättstugetomten. 

Informationsträff hos Polisen har ordnats. Några av föreningens kontaktpersoner närvarade. 

 

§ 9. Övriga frågor 

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

förening och grannföreningarna. Kommunen har meddelat den skall utreda om en hållplats kan 

placeras på ett bra sätt och om det är ekonomiskt möjligt under 2020. 

 

§ 10. Årsmöte 

Planeras till 9 mars kl 19, preliminärt Bergaskolans matsal.  

Kallelsen kommer senast två veckor innan. 



Eventuellt program, utöver årsmötespunkterna, diskuteras vid nästa möte. 

 

 

§ 10. Nästa möte 

Måndag 13 jan 2020 kl 19.30 hos Karin Tegelgatan 7. 

 

§ 11. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Johan Ulin    Johan Berg 

Ordförande    Sekreterare 


