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Föreningsnytt

Nyinflyttade i området
Följande familjer har blivit nya medlemmar i egnahemsföreningen under 1998 och 1999. Välkomna!
Marta och Erik Ronne
Bernadottestigen 11
Staffan och Maria Jonsson Björkhagsvägen 9
Håkan Pärsson
Björkhagsvägen 23
Shahin Adsaleh
Björklundavägen 2 A
Curt Evald Örth
Björklundavägen 14
Elsa Carlsson
Grandungevägen 8
Erik Delking
Grandungevägen 12
Göran Akkusjärvi
Grandungevägen 16
Erik och Anne-Marie Hedlund Lugnvägen 8 B
Bo och Marianne Almgren Lövhultsvägen 7
Henrik Holst
och Bodil Ström Holst
Malma ringväg 74
Gunnar Gummesson (?)
Malmavägen 14
Per Liljedahl
Martallsvägen 5
Stig Andersson
Porsvägen 2 B
Marie och Håkan Brandt
Slåttervägen 5 B
Per Lindell
Slåttervägen 15
Lotta och Johan Hammar Stövarvägen 7
Jan Raiend
Sätervägen 3 A

God jul och Gott nytt år
önskar din egnahemsförening!

Nr 3 1999
Våra skyldigheter som fastighetsägare

Kom ihåg att skotta och sanda!
Visst är det fint när marken är täckt med ett vitt
snötäcke? Det lyser verkligen upp lite så här i decembermörkret. Fast om man har ett hus så innebär
det ju också en del jobb…
Kom ihåg att det är upp till varje fastighetsägare att se till så att andra kan gå på trottoaren utanför hans eller hennes tomt. I kommunens bestämmelser står att man ska ”snarast avlägsna snö och
is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid
halka skyndsamt sanda gångbanorna”.
Man slipper skotta ifall kommunens snöröjning
har vräkt upp snövallen på trottoaren. Om det inte
går att skotta en gång på trottoaren innanför snövallen ska man i stället sanda utanför snövallen på
körbanan.
Sand kan för övrigt hämtas gratis (max 100 liter) på sandupplaget vid Röborondellen. Och har
ni synpunkter på kommunens plogning ska ni ringa
tel. 27 40 35.

Norbys befolkning

3 900 i hela Norby
Visste du att det bor ca 3 900 personer i hela Norby? Det kan jämföras med Sunnersta med 4 900
personer, Eriksberg med 6 700 personer och Gottsunda med nästan 13 000 personer.
Åldersfördelningen ser ut så här:
Ålder
0-6
7 - 15
16 - 24
25 - 44
45 - 64
65 - 79
80 -

Antal
406
612
331
930
1037
469
98

Jämfört med genomsnittet för Uppsala så har vi en
något större andel barn, ungdomar och äldre.

Framför allt så har Norby en mindre andel i åldrarna 19-44 år än vad Uppsala i övrigt har.

Våra gatunamn

Nya Valsätravägen
Vägen hette ursprungligen Tvärvägen, men 1947
fick den namnet Nya Valsätravägen. Nuvarande
Vårdsätravägen hette då nämligen Valsätravägen.
För den som är intresserad av gatunamnen i Uppsala rekommenderas boken ”Uppsalas gatunamn”
av Mats Wahlberg. Den finns att köpa i bokhandeln.

Syftet är att minska hastigheten för att få ett
lugnare trafikklimat på Björklundavägen.
Detta har fallit väl ut, så att kommunen är nu
villig att vidareutveckla detta. Som första steg ska
nu lådorna på Björklundavägen få stå ute i vinter.
Vidare får föreningen nu utöka antal lådor på
andra gator i området. Detta kan starta till våren.
Vi efterlyser nu medlemmar som är villiga att ansvara för ytterligare blomlådsutsättning. Skriv till
styrelsen och tala om varför just din gata ska vara
med i det utvidgade projektet.
När vi fått in tillräckligt med förslag kontaktas
Uppsala kommun tekniska kontoret med gatuförslag som sedan åker ut och tittar var de bäst ska
placeras. Vi vädjar nu till alla medlemmar att aktivt verka för ett bättre trafikklimat nu när vi kan
påverka detta tillsammans med tekniska kontoret

Våra skyldigheter som fastighetsägare

Eldning på tomten
Ibland kommer det klagomål från medlemmar där
grannar eldar på tomten. Tänk därför på följande
när det gäller att ta hand om trädgårdsavfallet.
Löv bör komposteras, inte eldas upp.
Kvistar och annan ved kan tuggas sönder i
komposteringskvarn och bli en fin kompost
De som inte kan eller vill kompostera kan samla ihop avfallet och köra det till sophanteringsstationen i Gottsunda. De har kvällsöppet alla vardagar till klockan 19. De är väldigt serviceinriktade
och tar väl hand om alla.
Att elda lyder under lagar enligt hälsovårdsförvaltningens direktiv. Eldning kan medföra en sanitär olägenhet. Man är skyldig att ta hänsyn till
grannarna. Tänk på grannsämjan!

Trafik

Blomlådor som farthinder
Föreningen driver som bekant ett projekt tillsammans med tekniska kontoret Uppsala Kommun.

Grannsamverkan mot brott

Tips från infomötet
Ett möte om grannsamverkan har ägt rum under
våren. Tråkigt nog har en del varit utsatta för inbrott. Vi kan givetvis inte skydda oss helt mot detta. Men det finns saker att göra enligt nedan.
•
•
•
•
•
•

Meddela alltid din granne när du reser bort.
Skaffa timer och koppla in.
Se till att ha en radio påkopplad i huset.
Försök att ej dra ner alla persienner. Då är det
bäddat för besök
Ha lite saker ute på tomten, så att det ser ut
som om du är hemma.
Skaffa larm.

Detta är bara en liten del av vad man kan göra,
men nog så viktigt att tänka på.

