
SVARTBÄCKENS EGNAHEMSFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018

Styrelsen för Svartbäckens egnahemsförening lämnar härmed följande berättelse från det gångna året.

Föreningen hade  245 betalande medlemmar / fastigheter vid verksamhetsårets slut.

Styrelsen har haft följande sammansättning;
Ordförande Kia Alfredsson  Ledamot  Mattias Widegren 
vice ordf Johanna Bric Post            Ledamot  Sten-Arne Axelsson
Kassör   Peter Söderlund              Ledamot Yvonne Meyer
Ledamot  Ulrika  Borg Ledamot  Malin Norrgård  

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande.

Revisorer har varit Björn Gembert och Lars Hultgren.
Revisorssuppleant har varit Hillevi Engbrant. 
Valberedare har varit Lars Engbrant.
Materialförvaltare har varit Elin Röös tom midsommar därefter Andreas Olander
Festkommitté: styrelsen

Årsmötet hölls i Domarringens matsal den 13:e mars 2018. Vid det 105:e årsmötet var 42 fastigheter 
representerade.

Ekonomisk ställning 
Se bokslut 2018. 

Föreningens ändamål är:
att tillvara och främja medlemmarnas intresse beträffande:

 den yttre miljön och allmänna platser i Svartbäcken
 kommunal och annan service av betydelse för egnahemsägare
 trafikfrågor
 trädgårds- och fruktodling
 övriga med ovan angivna ämnen sammanhängande angelägenheter

Materialförvaltare:
Föreningens materialförvaltare är Elin Röös och Andreas Olander. De ansvarar för utlåning av de verktyg 
och maskiner som föreningen kostnadsfritt tillhandahåller för medlemmarna.  Materiallista och 
kontaktuppgifter finns på föreningens hemsidan.  Föreningen har införskaffat ytterligare en häcksax. 

Styrelsens arbete
Året började med den traditionsenliga julgransplundringen i Domarringens skola. Den första 
julgransplundringen ägde rum 1981.  Återigen ledde Royne och Sylvia som dansen kring granen.  Nästan 90 
betalande danssugna personer  deltog, spelade på chokladhjulet och lät sig väl smaka av det hembakta 
fikabrödet. Plundringen avslutades med att barnen fick fiska välfyllda godispåsar.

Vid årsmötet, den 13:e mars 2018 i Domarringens matsal bjöds traditionsenligt på bubbel och snittar samt 
godis. Ordförande var Ulla Bergqvist som trots sin onda hals galant tog oss igenom årsmötet.
2018 års föreläsare var Uppsala författaren Ola Larsmo. Han berättade intressant och faktaspäckat utifrån sin
bok, Swede Hollow, om de bortglömda immigranterna som sökte lyckan i USA. Flera av årsmötets åhörare 
hade släktingar i USA. Olas föreläsning gav också tankar om dagens invandring till Sverige.



Föreningen har sedan 1975 ordnat det traditionella midsommarfirandet i Stiernhjelmsparken. I år ansvarade 
styrelsen och Karin Cederberg och med familj för arrangemanget. Som vanligt var det många deltagare runt 
midsommarstången och som alltid kom Royne och Sylvia och spelade upp till dans. Chokladhjulet gick 
varmt och bullarna och kaffet tog slut. Även i år hade vi en riktig ”korvgubbe” på plats med låda och allt.

Vi  samarbetar med Sällskapet Trädgårdsamatörerna i Uppsala. De verkar för att göra trädgårdar vackrare, 
mer varierade, personligare och rikare på växter. Detta stämmer bra överens med vår förenings uppdrag. 
Egnahemsförenings medlemmar har  kunnat delta i två av deras arrangemang utan att behöva vara 
medlemmar i deras förening. Vi behöver bara betala den kostnad som även deras medlemmar betalar vid 
varje tillfälle. Tyvärr har det varit få deltagare från vår förening som besökt de möten vi varit inbjudan till. 
Därför har styrelsen beslutat att upphöra med samarbetet. 

 Ansvarig för Föreningens hemsida www.svartbackensef.se har varit Mattias Widegren. Hemsida och e-post 
är en etablerad form för föreningen att kommunicera aktiviteter med medlemmarna. 

Flertalet av föreningens medlemmar har lämnat e-mejladress till vårt register. Det uppskattar vi mycket. Det 
är det i särklass snabbaste och enklaste sättet att nå er medlemmar med information. 

Kallelsen till årsmötet går ut via e-post, delas ut i pappersform samt anslås på de tre anslagstavlorna i 
området. 

Styrelsen har under året verkat för att förbättra, vårda och värna vår närmiljö. I detta arbete ingår att 
kontinuerligt bevaka stadsplanerings- och trafikfrågor som berör boende i Svartbäcken.

Uppsala 2019-04-22

Kia Alfredsson, ordförande Johanna Brinc Post, vice ordförande

Peter Söderlund, kassör  Ulrika Borg, ledamot

Sten-Arne Axelsson, ledamot Mattias Widegren, webbansvarig  

Malin Norrgård Yvonne Meyer
                                                                                                                                                                               

http://www.svartbackensef.se/

