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Det gick bara några veckor sedan vi köpt huset. En
dag var halva buskarna borta. Nästan i alla fall.
Vår tomt gränsar nämligen till en gångbana.
Och längs med staketet växer en rad hasselbuskar.
Små för fyrtio år sedan, men desto större idag. De
stack naturligtvis ut sina grenar långt över gångbanan. Ska jag vara ärlig så gick det nog knappt att
gå på den…
Och så en dag hade kommunen varit där och
sågat av det som stack ut. Vi blev så förvånade att
vi inte ens visste om vi skulle bli irriterade eller
tacksamma.
Men hur är det egentligen? Jag ringde till kommunen för att fråga, och fick tala med Jan-Olov
Hasselborn på Tekniska kontoret.

Studiecirkel

Lär känna vårt område
I höst kommer föreningen att starta en studiecirkel.
Den kommer att handla om vårt områdes historia,
fram till idag. Hur har man levt här? Vilka hus har
funnits? Vilka människor har bott här?
Den exakta uppläggningen bestämmer deltgarna tillsammans. De bestämmer också vilken dag och tid som passar att
träffas.
Ta chansen att få veta mer om
det område du bor i. Anmäl dig snarast till Viveca Halldin Norberg,
Björklundav. 10, 756 46 U-a, tel. 30
93 62, eller med e-post till Staffan
Jonsson eller Håkan Bondeson,
adress se ovan. Cirkeln beräknas
starta i oktober eller november.

Nytt i Norby

Ingen fontän på Svamptorget
Som ni har märkt har Svamptorget delvis gjorts om
för att bli finare. Tyvärr har dock inte fontänen
öppnats på hela sommaren, så det har inte sett särskilt fint ut.
– Det beror på att fontänens elsystem dömdes
ut i våras, säger Vidar Hult på tekniska konoret.
Det är nu äntligen utbytt, och den kommer att öppnas till nästa vår.
Våra skyldigheter som fastighetsägare

Måste man klippa häcken?
– Ja, häckar och buskar ska klippas i tomtgränsen.
De får inte inkräkta på gångbanan. Om trädgrenar
sticker ut måste de vara på minst 2,5 m höjd över
gångbanan. Om de sticker ut över en väg ska den
fria höjden vara 4,6 m.
Vad händer om man inte följer det?
– Då tar kommunen kontakt med fastighetsägaren.
Om inget händer har kommunen rätt att klippa
häcken eller buskarna och skicka räkning till fastighetsägaren. Men då kan man knappast räkna
med att det blir så prydligt klippt.
Finns något mer att tänka på?
– Den som har en hörntomt måste tänka på den s.k.
sikttriangeln. Det betyder att häcken får vara högst
1 m hög åtminstone 10 m åt vardera hållet från gatukorsningen. Det står mer om detta i foldern
”Klipp häcken” som kan beställas från kommunen,
på tel. 27 40 00.
Och egentligen är det väl ganska bra att reglerna
finns. Jag vet själv hur irriterande det är att tvingas
ut i gatan med barnvagn och småbarn, därför att
häcken gör att man inte kan gå på trottoaren. Så
snälla ni, se till att era häckar inte är i vägen för
andra!

Begreppsförvirring

Norby = Valsätra = Sant?
Nej, riktigt så enkelt är det inte. Men varför heter
vår förening ”Valsätra egnahems- och fruktodlareförening” när området vi bor i kallas för Norby?
Jo, hela bostadsområdet mellan Kvickstensvägen i norr och Vårdsätravägen i söder/öster heter
idag Norby. När t.ex. kommunen talar om Norby
är det hela detta område som avses, inklusive
Trädgårdsstaden. Men så har det inte alltid varit.
Från början var Norby namnet på den norra delen av området, mellan Kvickstensvägen och Malma bergsväg. Villaområdet mellan Malma bergsväg och Tallbacksvägen kallades Malma. Och den
södra delen, mellan Tallbacksvägen och Vårdsätravägen hette Valsätra.
Dessa namn kommer av de gårdar som låg här
innan villabebyggelsen kom. Och alla gårdarna
finns faktiskt kvar även idag. Norra Norby gård
ligger i Kvicksstensvägens förlängning ut mot Hågadalen. Malma gård ligger öster om Vårdsätravägen, bortanför bostadsområdet Malma Backe. Valsätra gård ligger lite inklämt mellan några nya
radhus, bredvid Valsätrakyrkan.

På 60-talet byggdes så ett bostadsområde sydöst
om Vårdsätravägen. Det fick först namnet Nya
Valsätra, vilket dock gav en del sammanblandning
med det gamla Valsätra. Så det nya området fick
helt sonika ta över namnet Valsätra efter några år,
medan vårt område fick byta namn och ingå i Norby.
När vår förening bildades hette alltså vårt bostadsområde Valsätra. Och föreningen har inte bytt
namn fast området har gjort det.
Norr om vårt område är man i stället medlem i
Norby egnahemsförening, som är en helt separat
förening. Gränsen mellan de två föreningarna går
vid Tallbacksvägen.
Nämnas kan också att Trädgårdsstaden inte hör
till vår förening. Det gör däremot villaområdet
Lugnet som också ligger väster om Norbyvägen.
Dessutom ingår även en del gator öster om Vårdsätravägen i föreningens område. Det gäller gamla
Malmaområdet (Sandmovägen, Malmavägen, Ristvägen och Såningsvägen), liksom Bernadottestigen
i Valsätra.

Service i området: Gympa

Gympa i Malmaskolan
Den som vill gympa behöver inte
åka långt. Tre dagar i veckan har
Uppsala Gymnastikförening
gympa i Malmaskolan. Följande
schema gäller fram till den 12
december:
Mån
Tis
Tis
Tors
Tors

20.00
19.00
20.00
18.00
19.00

Medel
Bas aerobics (ungdom)
Medel/cirkelträning
Aerobics (mellanstadiet)
Aerobics

KARTA 1
(Stadsdelen Norby.)

Annonser - säljes
Diverse fina damkläder, stl 38-40, säljes till lågt
pris. Lottie Griedl, tel. 30 92 78.
Elskrivmaskin Brother, nästan oanvänd. 200 kr.
Tel. 30 39 37.
Bilbarnstol, passar ½-2 år. 200 kr. Tel. 30 39 37.
Barn- och ungdomskläder till låga priser. Fältvägens Second-hand/Ann-Katrin Wiberg. 30 30 18
Som privatperson får du köpa/sälja varor eller tjänster gratis i
medlemsbladet. Kontakta redaktören.
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