Verksamhetsberättelse 2020
Årsmötet hölls i Bror Hjorts hus den 9 mars 2020. Efter mötets avslutande bjöds smörgåstårta och
vin i vanlig ordning.
Ett styrelsemöte har hållits under verksamhetsåret, som starkt har påverkats av den pågående
Covid-19-pandemin. Dagarna efter årsmötet infördes reserestriktioner på grund av Covid-19pandemin, och samhället stängdes sedan ner successivt under andra halvan av mars. Styrelsemötet
30 mars ställdes in på grund av smittspridningen i samhället och rekommendationer om fysisk
distansering mellan människor.
Styrelsen har verkat för att återinsätta busshållplatsen vid Bergaskolan/Bror Hjorts. Under 2020
kom denna hållplats åter i bruk.
Styrelsen bevakar fortsatt frågor om trädföryngring och risker med fallande träd och grenar i
området och annat gatumarksunderhåll 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 26 april genomfördes traditionsenlig rishämtning där väl buntade rishögar hämtades
vid fastigheterna med hjälp av inlånad bil och släpkärra. Samma dag ordnades städning och
röjning av tvättstugetomten. Även arbetet med förnyelse av tvättstugetomtens staket
Avslutades, genom att ett nytt staket byggdes och sedan målades de påföljande dagarna. Ett tjugotal
av föreningens medlemmar och styrelse slöt upp denna sköna vårdag. Under arbetet bjöds på korv
och förfriskningar. Resultatet blev mycket bra. Föreningen vill rikta ett särskilt tack till Thomas,
Mattias, Maja, Karin och Ingolf samt alla övriga som deltog i detta arbete.
Nya grannar har välkomnats av styrelsen under året med välkomstbrev och blomma.
Den årliga sommarfesten på Tvättstugetomten ordnades inte i år på grund av
pandemirestriktionerna i samhället.
Den 4 oktober ordnade grannföreningen mustning av medlemmars äpplen. Vår förenings
medlemmar erbjöds i samband med detta en möjlighet att musta sina äpplen. Tillsammans med
grannföreningen mustades 1,5 ton äpplen och närmare 900 liter must blev resultatet. Evenemanget
var välbesökt och mycket uppskattat.
Föreningens trevliga pubkvällar är satt i pausläge på grund av rådande pandemirestriktioner.
Grannsamverkan, som startades i och med 2017 års årsmöte, rullar på. Mer information finns på
hemsidan och i Facebook-gruppen. Även en snabbkommunikationsgrupp via WhatsApp har startats
där medlemmar snabbt kan meddela varandra om viktiga händelser i området via instant messaging.
Styrelsen och alla föreningens kontaktpersoner för grannsamverkan får regelbundet information
från Polisen. Denna information läggs också upp på föreningens hemsida kungsgardet.com, under
fliken Grannsamverkan, Information från Polisen.

