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Välkommen till 
Kungsgärdets egnahems- 

och fruktodlarförening 
 

FÖRENINGEN 
Vi som tillhör Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening bor i ett 80-tal fastigheter 
inom ett område som begränsas av Krongatan, Bergagatan, Hagundagatan och Karlsrogatan. 
 
De första stadgarna dateras så tidigt som 1926 och i dem står bland annat att:  
”Föreningens ändamål är att tillvarataga medlemmarnas intressen evad det rör Kungs-
gärdets egnahemsområde, vara medlemmarna behjälpliga vid fruktträdens skötsel och för 
övrigt då medlemmarnas intressen beröras, desamma bevaka på bästa sätt.”  
 

MEDLEMSKAP 
Vi hoppas att du vill bli medlem. Föreningen är remissinstans när det gäller trafik- och 
byggplaneärenden inom vårt område. Information om övriga aktiviteter beskrivs nedan.  
 
Årsavgiften är 150 kr/fastighet. Avgiften betalas till föreningens Plusgirokonto: 58 43 64 – 4 . 
Kom ihåg att skriva din adress i samband med betalningen, t.ex. Krongatan 37, annars kan vi 
inte se vem som betalat. 
Mejla även dina kontaktuppgifter till styrelsen. 
 

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA 
På vår hemsida www.kungsgardet.com finns information om aktuell styrelse, protokoll, 
grannsamverkan, bilder, kommande aktiviteter, m.m.  
 
Många använder Facebookgruppen  www.facebook.com/groups/Kungsgardet/. Gruppen är 
endast tillgänglig för medlemmar; du måste alltså ansöka om medlemskap i gruppen för att 
kunna ta del av inläggen och göra egna inlägg.  
 
För att få snabb information angående grannsamverkan bör du även ansluta dig till  
WhatsApp-gruppen Kungsgärdets egnahem. (Vilande.) 
 
För att vara säker på att nå samtliga medlemma distribuerar vi fortfarande styrelseprotokoll 
och inbjudningar på papper i din brevlåda.  
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I mars varje år har vi årsmöte. Mötet avslutas med mingel och en matbit. Ibland bjuder vi in 
en gäst som håller föredrag om något aktuellt ämne.   
 

VÅR HISTORIA 
Det är Gunnar Leche, stadsarkitekt i Uppsala 1920-1954, som ligger bakom det numera så 
berömda egnahemsområdet i anslutning till Slöjdgatan och Kungsgärdesplan, ritat och 
uppfört under 20- och 30-talet. ”Där är trädgårdsstadens ideal som tillsammans med ett 
klassicerande formspråk utgör en mycket vacker, trevlig och arkitektoniskt intressant miljö”.  
 
Kungsgärdets egnahems- och fruktodlarförening har vid ett par tillfällen uppmärksammat 
vårt vackra bostadsområde under kulturnatten genom att arrangera en guidad vandring i 
området. Ciceron för stadsvandring i våra kvarter var Leche- och stadskännaren Carl Erik 
Bergold.  
 
På Stadsarkivet förvaras samtliga handlingar som föreningen skrivit sedan 1926. Stadsarkivet 
har valt att även ta emot alla nya handlingar, vilket är lite unikt. Vi hoppas fortfarande att 
någon historieintresserad medlem tittar i arkiven och skriver föreningens historia. 
 

GRANNSAMVERKAN 
”Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig 
verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur 
man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.” 
 
Under 2018 infördes grannsamverkan i området. Skyltar är uppsatta vid infarterna och för 
varje kvarter/gata finns ett kontaktombud. 
Bergagatan 8 – Per Persson 
Bergagatan 15 – Ingolf Pääjärvi 
Drejargaran 12 – Eva Lundberg 
Karlsrogatan 20 – Anna Orsberg 
Karlsrogatan 26 – Inger Grotteblad 
Tegelgatan 5 – Martin Millbourn 
Tegelgatan 12 – Per Karlén 
 
Polisen skickar regelbundet ut information om brott till ombuden och styrelsen som publi-
ceras på hemsidan. Där finns också en länk till SAMBO:s webb Grannsamverkan mot brott. 
 

TVÄTTSTUGETOMTEN 
Allmänningen i anslutning till Kungsgärdesplan har fått namnet Tvättstugetomten eftersom 
det under flera decennier låg en tvättstuga där. Den var gemensam för familjerna på Slöjd-
gatan och Kungsgärdesplan. Tvättstugan revs på 60-talet men en fin bild av den pampiga 
byggnaden finns på vår hemsida.  
 
På Tvättstugetomten har vi gemensamma aktiviteter och låter barn och hundar leka. Här 
finns två fina fotbollsmål som föreningen köpt in.  
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Tomten ägs av kommunen men föreningen arrenderar den utan kostnad mot att den sköts 
och återlämnas i samma skick som när arrendet påbörjades 2010. Skötseln består främst av 
en städdag på våren och gräsklippning med föreningens gräsklippare på sommaren. 
 

STÄDDAG OCH RISHÄMTNING 
En gång varje vår, vanligtvis helgen före Valborg, hämtar föreningen ris hos våra medlem-
mar. Buntarna ska vara väl packade med grova snören och utlagda på trottoaren utanför 
huset. Boende på Slöjdgatan uppmanas lägga buntarna på Tvättstugetomten.  
 
Samma dag som vi hämtar riset passar vi på att åtgärda brister på Tvättstugetomten. Våren 
2019 röjde vi buskar och sly samt påbörjade upprustning av staketet, ett arbete som fort-
satte våren 2020. Vi har nu ett nytt staket som målats i kulören Kungsgärdesgul. 
 
Barn och vuxna får gärna hjälpa till denna dag. Det är en trevlig sammankomst som avslutas 
med lite förtäring. 
 

GEMENSAMMA AKTIVITETER 
Vi har en idé om att umgås då och då grannar emellan. På senare år har vi återupptagit 
traditionen med en sommarfest i slutet av sommaren. Då håller vi till på Tvättstugetomten 
och alla som deltar tar med vad de vill äta. 
 
Vi har också sporadiska pubkvällar. Någon bestämmer ett datum och bjuder hem medlem-
mar i föreningen till en mycket enkel pubkväll i den egna trädgården eller i hemmet. De an-
svariga erbjuder öl, vin och alkoholfritt till självkostnadspris, ca 20 kr, och snacks. Styrelsen 
hjälper till med utdelning av inbjudan. 
 

FELANMÄLAN 
För gator, trottoarer, träd, gräsytor, trasiga gatlyktor och sanering av klotter samt stopp i 
dagvattenbrunnar ansvarar Uppsala kommun.  
 
Enklast anmäler du fel och brister via appen Felanmälan Uppsala kommun.  
Anmälan kan också lämnas via kommunens hemsida, https://www.uppsala.se/boende-och-
trafik/felanmalan/felanmal-trafik-och-utemiljo/ där även telefonnummer och telefontider 
finns angivna.  
 
Meddela gärna styrelsen om det finns allvarliga brister i området. Det gäller även tips och 
synpunkter på trafiken i närområdet.  
 
Som fastighetsägare är du ansvarig för att bland annat skotta, halkbekämpa och hålla rent 
utanför din fastighet. Läs mer om fastighetsägarens ansvar på 
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/din-bostad/fastighetsagarens-ansvar/ 
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STYRELSEN 
På årsmötet i mars väljs styrelsen. Aktuella uppgifter om vilka som ingår i styrelsen och 
kontaktuppgifter finns även på vår hemsida. Styrelsen kan kontakts via mejl på 
styrelsen@kungsgardet.com.  
 
Styrelsen mars 2022 

Ordförande Claes Höjenberg, Tegelgatan 7, tel: 070-211 05 00 
 

Kassör Sara Gräslund, Bergagatan 7, tel: 073-654 02 94 
 

Sekreterare Johan Berg, Krongatan 35, tel: 070-667 17 82 
 

Övriga ledamöter  Mattias Norling, Tegelgatan 17, tel: 070-388 01 66 
 Rashin Cohen, Tegelgatan 21, tel: 073-526 63 00 

 
Suppleanter Maja Grönberg, Drejargatan 1 
 Johan Stjerna, Slöjdgatan 7, tel: 073-390 30 00 

 
Revisorer Tomas Thim, Slöjdgatan 21, tel:  073- 060 80 09 
 Rolf Eriksson, Slöjdgatan 19, tel: 070-635 89 68 
Revisorssuppleant Ewert Bengtsson, Karlsrogatan 10, tel: 070-636 82 57 

 
Valberedning Ragnar Sundström, Tegelgatan 9, tel: 070-495 82 49 
 Johan Ulin, Krongatan 37, tel: 070-667 17 82 

 
 
 

Styrelsen och övriga medlemmar 
önskar er varmt välkomna till 

Kungsgärdets egenhems- och fruktodlarförening! 
 


