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Föreningsinformation

Hus och hem

Dags att betala för 2000

Vårda ditt hus

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för
2000. Den är oförändrat låg, 50 kronor per hushåll.
Merparten av alla som bor i området är medlemmar i vår förening. Du som inte är medlem men
vill bli det betalar helt enkelt in medlemsavgiften.
Ett inbetalningskort medföljer detta nummer av
medlemsbladet.
Kom ihåg att fylla i namn och adress på inbetalningskortet! Varje år är det några som glömmer
det, och då är det inte lätt att veta vem som har betalt…

För dig som är intresserad av gamla hus och byggnadskultur vill vi tipsa om Svenska föreningen för
byggnadsvård. Den ger ut en intressant tidskrift
om byggnadsvård (4 nr/år), ordnar temadagar, föreläsningar, byggnadsvårdsläger m.m.
Föreningen intresserar sig för
alla epoker, från 1600-talsslott
till radhus från 1960-talet. Man
vill att alla hus ska få behålla sin
karaktär, alltså inte enbart de
äldsta husen.
Du kan nå föreningens kansli på 08-30 37 85,
med e-post till kansli@byggnadsvard.se eller via
deras hemsida på www.byggnadsvard.se.

Föreningens ändamål
Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot t.ex. kommunen och
andra myndigheter. Det kan gälla till exempel trafik, bebyggelse eller miljöfrågor.
Föreningen har också till uppgift att skapa trevnad och gemenskap inom vårt område. Bland annat
förvaltas en liten fond vars avkastning står till
medlemmarnas förfogande för ”tomternas förskönande”. Bidrag från fonden brukar vara 100 kronor. Ansökningsblankett kan erhållas från ordföranden eller kassören.

Våra gatunamn

Slåttervägen
Slåttervägen fick sitt namn 1947, kanske i
anslutning till Sätervägen som också fick sitt namn
samtidigt.
Före 1947 hette vägen Gårdsvägen, eftersom
den leder fram till Valsätra gård.

Styrelse
På årsmötet valdes föreningens styrelse för 2000:
Håkan Bondeson
Karin Allgulin Sjölin
Valter Johansson
Staffan Jonsson
Henrik Holst
Viveca Halldin Norberg
Carl-Henric Wahlgren

ordf.
v. ordf.
kassör
sekr.
v. sekr.
suppl.
suppl.

Fältvägen 8
Nya Valsätrav. 18
Fältvägen 1 C
Björkhagsvägen 9
Malma ringväg 74
Björklundavägen 10
Sätervägen 7 A

30 05 57
30 96 56
30 30 18
30 39 37
30 07 25
30 93 62
30 94 63

hakan_bondeson@hotmail.com
karin.allgulin@ilu.uu.se
valter.johansson@uppsala.mail.telia.com
staffan.jonson@esv.se
henrik.holst@mpa.se
viveca.halldin_norberg@ub.uu.se
carl-henric.wahlgren@sgu.se

Marknadsundersökning

Var hyr man sin släpkärra?
När man har hus och trädgård bildas på ett
mystiskt sätt en ofantlig mängd ris och skräp
som måste köras till någon återvinningsstation.
Men var hyr man sin släpkärra billigast? Det
beslöt vi att ta reda på.
I vår närhet har vi två uthyrningsställen för släpkärror, OKQ8 i Valsätra och Preem i Eriksberg.
Både OKQ8 och Preem har ungefär samma utbud av kärror. Enklast är små öppna flakkärror
med eller utan galler.
Det finns även kärror med kåpa. Där är Preems
lika stor som de öppna kärrorna, medan OKQ8:s är
något större.
Båda har också lite större kärror med skåp.
Även där är OKQ8:s något större.
Måttuppgifter och priser är lämnade av respektive uthyrare.

OKQ8

Tel. 30 07 35
Kåpa
3,20 x
1,60

Skåp
3,20 x
1,60

Priser:
40 kr
50 kr
85 kr
1 timme
100 kr
120 kr
150 kr
4 timmar
145 kr
175 kr
295 kr
1 dygn
Självriskeliminering kostar 25 kr extra.

100 kr
250 kr
395 kr

Storlek

Flak
2,60 x
1,30

Galler
2,60 x
1,30

Preem
Tel. 53 37 80
Storlek

Tel. 53 37 80
Flak
2,50 x
1,25

Galler
2,50 x
1,25

Priser:
70 kr
70 kr
1 timme
20 kr
20 kr
följ. timmar
150 kr
150 kr
1 dygn
110 kr
110 kr
2:a dygnet
450 kr
450 kr
1 vecka
Självriskeliminering kostar 10 kr extra.

Kåpa
2,60 x
1,20

Skåp
3,00 x
1,50

80 kr
25 kr
200 kr
150 kr
600 kr

100 kr
30 kr
250 kr
175 kr
750 kr

förslagen ska få underskrifter från de närmaste
grannarna. Sedan ska kommunen besluta slutgiltigt
om placeringen av farthindren.
Därefter får vi själva snickra ihop lådorna och
plantera blommor i dem. Lådorna betalas av vår
förening.

Tänk på barnen – dämpa farten!
Tänk på att det bor många barn i området. Det är
också många som går här på väg till skolan. På vissa gator är det idag problem med bilar som kör alldeles för fort.
Vi vädjar därför till alla att köra försiktigt. Små
barn tänker inte alltid som vuxna i trafiken. Ett
barn kan komma utrusande när som helst för att
hämta en boll eller springa till sin kompis.

Aktuellt i Norby/Valsätra

Ingen Valborgsmässoeld
Valsätra Egnahems- & Fruktodlareförening har i
ett antal år arrangerat en Valborgsmässoeld vid infarten till Trädgårdsstaden. I år blir det dock ingen eld.
Ingen i vår förening hade möjlighet att vara ansvarig för den, och tyvärr har vi inte heller lyckats
få Norby egnahemsförening eller föreningen i
Trädgårdsstaden att ta hand om elden i år. Förhoppningsvis återkommer Valborgsmässoelden
nästa år.

Nya flerfamiljshus
Mellan Svampvägen och Norbyvägen finns som ni
vet en obebyggd tomt. HSB har nu köpt den och
planerar att bygga flerfamiljshus där.
Föreningen har därför skrivit till kommunen
och bl.a. påtalat vikten av att de nya husen smälter
in i omgivningen och inte blir för höga.
Valsätra Egnahems- & Fruktodlareförening.

Trafik

Årsavgift

50 kr

Postgiro

Blomlådor som farthinder

47 78 72-6

Ordförande

Vi har nu fått möjlighet att skapa en lugnare trafiksituation i vårt bostadsområde. Kommunen har
nämligen godkänt utsättning av fyra blomlådor
som farthinder. Nästa steg är att de som lämnat in
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