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Välkommen till

Trädgårdsdag
Valsätra Egnahems- & Fruktodlareförening ordnar trädgårdsdag för alla boende i området

lördagen den 7 oktober kl. 13-16
på Malmaskolan
•

Trädgårdsexpert Maj-Lis Pettersson (känd
från Radio Uppland) berättar om bl.a. höstbruk och ohyra i trädgården samt svarar på
frågor kl. 14.30-15.30.

•

Servering av kaffe, saft och varm korv av
elever på Malmaskolan

•

Fruktförsäljning

•

Lotteri

Utställning och bestämning av äppelsorter.
Ta med egna äpplen att visa upp eller som du
vill veta sorten på.

•

Byte av perenner. Ta med egna perenner att
byta med andra i området.

•

Utrymme för egen försäljning. Bord kommer
att finnas för dig som vill sälja egna växter,
frukter etc.

Ny hemsida för föreningen

Föreningsnytt

Nya medlemmar
Följande familjer har blivit nya medlemmar i egnahemsföreningen under 2000. Välkomna!
Karin och Anders Fugman
Mats Olausson
Barbro Andersson
Karin Franck-Larsson
och Kent Larsson
Kevin Havill
Fam. Malmqvist
Ann och Johan Yvdal

•

Nu har även vår förening en webbplats på Internet.
Där finns ett antal olika avdelningar med fakta och
tips för alla villaägare i vårt område. Adressen är
hem1.passagen.se/uppsala1.

Kärrvägen 4A
Nya Valsätrav. 24 B
Porsvägen 3

Nedtrampade blommor

Slåttervägen 4
Slåttervägen 14
Sätervägen 8 A
Sätervägen 11

Som ni vet har föreningen ordnat ett antal blomlådor för att minska hastigheten på våra gator. Tyvärr har blommorna trampats ned eller ryckts upp i
flera lådor. Vi hoppas att det inte kommer att hända igen, och att det inte är någon som bor i området som har gjort det.

Medlemsavgiften?
Ni som ännu inte har betalat medlemsavgiften för i
år finner ett inbetalningskort bifogat. Stöd föreningen genom att betala in avgiften.
Hus och hem

Högre fastighetsskatt
I genomsnitt kommer den fastighetsskatt vi betalar
att öka med 22 % i vårt område. Det har Skattebetalarnas förening räknat ut.
Uträkningen bygger på att taxeringsvärdena
ökar med över 50 % jämfört med idag, men att
skattesatsen minskar från 1,5 % till 1,2 %. I skrivande stund verkar 1,2 % vara det förslag som
läggs i regeringens budgetproposition. Mer att läsa
om uträkningen finns på www.skattebetalarna.se.
Trädgård

Eldningsförbud i Uppsala?
Får man elda trädgårdsavfall i sin trädgård och i
såfall när? Att detta helt beror på i vilken kommun
man bor framgår av en artikel i Dagens Nyheter
den 19 april i år. I Uppsala kommun är det tillåtet
att elda visst trädgårdsavfall året runt medan det i
andra kommuner är tillåtet att elda endast ett par
veckor om året. Ett sådant förbud kan nu vara aktuellt även i Uppsala. Vecka 17, 18, 40 och 41
skulle dock undantas enligt det ursprungliga förslaget. Ärendet har varit på remiss och väntas slutbehandlas inom kort.
Att det kan föreligga stora skillnader beror sannolikt på att varje kommun enligt miljöbalken har
rätt att ha egna föreskrifter för trädgårdseldning.
Detta utöver att brandförsvaret kan utlysa eldningsförbud p.g.a. torr väderlek, vilket dock är en
annan aspekt. Syftet med en skärpning i de kommunala bestämmelserna är bl.a. att minska de
störande effekterna eldning kan medföra, till exempel frisättning av hälsovådliga ämnen som sot,
tjära och bensen. Kompostering eller inlämning av
avfallet till återvinningsstation är mera miljövänligt.
Enligt miljöbalken har kommuner rätt att införa “tillfälliga eldningsförbud”. Frågan är dock om
ett generellt eldningsförbud, ett par veckor om året
undantaget, kan betraktas som tillfälligt?
Vidare framgår i DN att om eventuella eldningsförbud står i kommunala renhållningsord-

ningen måste kommunen ha ett hämtningssystem.
Man kan inte tvinga folk att kompostera trädgårdsavfall. “Men jag tror inte att man i alla kommuner
tänkt på att man är ansvarig för att hämta allt avfall, även trädgårdsavfall”, säger Kommunförbundets jurist Staffan Wikell i artikeln.
En hypotetisk effekt av ett eventuellt införande
av ett begränsat antal eldningstillåtna veckor per år
vore att folk under den tiden skulle elda allt efter
behov oavsett om förutsättningarna är lämpliga eller ej.
Remisstiden för behandlingen av frågan har
gått ut i vår kommun. Miljökontorets jurist Jonas
Christenssen säger dock att synpunkter från enskilda är välkomna och beaktas i den de kommer in
till Uppsala kommuns miljökontor före den 19 september då remissförslaget diskuteras härnäst.
Den som vill yttra sig angående eventuellt
eldningsförbud i Uppsala kan därför vända sig
till Jonas Christensen (tel. 27 00 00 eller e-post till
Jonas.Christensen@mk.uppsala.se), Miljökontoret,
Uppsala kommun, före den 19 september.
Husdjur

Koll på katten?
Du kattägare – har du koll på din katt? Det har
kommit klagomål både till föreningen och till
kommunens hälsovårdsnämnd på att katter har förorenat på flera tomter.
Vi vädjar därför till alla kattägare att ha koll på
sin katt, så att den inte blir till besvär för andra
familjer.
Företag i området

Bokföringsbyrå på Fältvägen
Valter Johansson driver företaget Norby Ekonomiservice, som sköter bokföring, bokslut m.m. åt
mindre företag och organisationer. Företaget har
en hemsida på www.norbyekonomiservice.cjb.net.
Valsätra Egnahems- & Fruktodlareförening.
Årsavgift

50 kr

Postgiro

47 78 72-6
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