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

Föreningen hade 239 betalande medlemmar/fastigheter vid årets slut 2019. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande: Malin Norrgård 
Vice ordförande & kommunikatör: Mattias Widegren 
Kassör: Peter Söderlund    
Sekreterare: Johanna Bric Post  
Ledamot: Sten-Arne Axelsson 
Ledamot: Jonas Ekdahl 
      

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande. 

Revisorer har varit Björn Gembert och Lars Hultgren. Revisorssuppleant har varit Yvonne Meyer. 
Valberedare har varit Kia Alfredsson, Yvonne Meyer samt Emelie Ridderstolpe. Materialförvaltare har 
varit Andreas Olander. Festkommitté: styrelsen. 

Årsmötet hölls i Domarringens matsal 27 april 2019. Vid det 106:e årsmötet var 43 fastigheter 
representerade. 

Ekonomisk ställning: Se bokslut 2019. 

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 Andreas Olander. Materialförvaltaren ansvarar för utlåning av de 
verktyg och maskiner som föreningen kostnadsfritt tillhandahåller för medlemmarna.  Materiallista 
och kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida. Följande redskap har funnits för utlåning under 
året:  

• Högtryckstvätt  
• Högstege 
• Äppelplockare 
• Grenklippare på skaft 



• Bensindriven häcksax 
• Jordfräs 
• Vinkelskär 
• Pallyft 
• Byggnadsställning 

 

Styrelsens arbete 2019 
Året började med den traditionsenliga julgransplundringen i Domarringens skola. Den första 
julgransplundringen ägde rum 1981.  Återigen ledde Royne och Sylvia dansen kring granen. 
Rekordmånga gäster -  128 stycken - deltog i plundringen, som innehöll danslekar, fika, chokladhjul 
samt som avslutning fiskdamm med godispåse för barnen. 

Årsmötet hölls 27 april i Domarringens matsal. Mötets ordförande var Kia Alfredsson. Föreningen 
bjöd på snittar och bubbel samt en intressant föreläsning av Philip Mac Cleaf från Uppsala Vatten. Vi 
fick veta att Galgbacken ända sedan 30-talet spelat en stor roll i Uppsalas dricksvattenförsörjning. 
Under perioder har det varit den huvudsakliga källan. Första pumpen byggdes på Galgbacken 1936. 
Under åren fram till 1939 byggdes sedan tre pumpar till. Här finns nämligen grundvattnet nära ytan – 
endast fem meter ner. I nuläget finns här nio pumpar här varav sex stycken är i bruk. 80–90% av 
vattnet som tas upp består av infiltrerat vatten från Tunåsens infiltrationsanläggning. Det finns 
funderingar på att bygga ut anläggningen vid Galgbacken, en sk etapp fyra, som då skulle ta sin 
början 2025. Det som talar emot detta är dock att man nuförtiden är mer restriktiv inför att bygga på 
själva åsen, eftersom läckage av olämpliga ämnen då lätt kan ta sig rakt ner i grundvattnet.  

Vid midsommar var det dags för firande i Stiernhielmsparken. Vädret var hyfsat och det kom mycket 
folk. Dansledningen stod Royne och Sylvia för. Föreningen anordnade fikatält, lotterier (ett för barn 
och ett för vuxna), varm korv-försäljning samt chokladhjul. Styrelsen och Karin Cederberg med familj 
höll i arrangemanget.  

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

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

Styrelsen har under verksamhetsåret integrerat faktureringen i bokföringsprogrammet och 
uppdaterat medlemsregistret samt kompletterat med alla småhusfastigheter som inte är 
medlemmar (ca 250 st).  

Kallelsen till årsmötet går ut via e-post och delas ut i pappersform. 

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 2020-03-28 

Malin Norrgård, ordförande   Johanna Bric Post, vice ordförande 

 



 

Peter Söderlund, kassör    Jonas Ekdahl, ledamot 

 

 

Sten-Arne Axelsson, ledamot   Mattias Widegren, informationsansvarig   

 

                                                                                                                                                                                                           


