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Gratis sand
När detta skrivs verkar vintern långt borta… Men
förr eller senare kommer den nog. Och snåla inte
med sanden då så att någon ramlar och bryter benet!
Som bekant är varje fastighetsägare skyldig att
skotta och sanda trottoaren utanför sin tomt. Sand
kan hämtas gratis på upplaget vid Röborondellen.
Grusupplaget vid Röborondellen har öppet vardagar kl 7-16. Tyvärr har de inte öppet på helgerna.

Trädgårdsdag med äpplen
Den 7 oktober ordnade egnahemsföreningen en
trädgårdsdag på Malmaskolan i samarbete med
skolans föräldraförening. Ett femtiotal trädgårdsintresserade kom.
– Vår lilla utställning av äppelsorter var mycket
uppskattad, berättar föreningens ordförande Håkan
Bondeson. Många hade med sig egna äpplen för att
få sortbestämda. Populärt var också Maj-Lis Petterssons föredrag om ohyra i trädgården. Några
hade kommit enbart för att lyssna på henne.

Trädgårdsintresserad?
Är du trädgårdsintresserad och har idéer om vad
föreningen skulle kunna göra? Hör av dig till vår
sekreterare Staffan Jonsson på tel. 30 39 37 eller epost <staffan.jonsson@esv.se>.
Ett tips är att även gå med i Uppsala trädgårdssällskap. De ordnar lokala aktiviteter, och man får
också en bra tidskrift som heter Hemträdgården.
Kontakta t.ex. deras kassör Olle Klaar på tel. 14 76
76. De har även en hemsida, och dit kommer vi att
länka från vår förenings hemsida.

Tipspromenad
Det fanns också en tipspromenad med trädgårdsfrågor. Första pris var den inspirerande boken
”Trädgårdens natur” av Lotte Möller. Den vanns
av Berit Palm som bor i Nåntuna.
Föreningsnytt

Hemsida under uppbyggnad
Vi i styrelsen håller som bäst på att bygga upp en
webbplats med fakta och tips för alla i vårt område. Titta gärna på den och kom med synpunkter!
Adressen är http://hem.passagen.se/uppsala1.

God jul och Gott nytt år
önskar din egnahemsförening!

Service i området

Bredband

Nyinflyttad akupunktör

Surfa snabbare?

Nåja, nyinflyttad kanske är att ta i. Ulla Jerming
och hennes familj har bott i det nybyggda huset på
Slåttervägen 14 i drygt ett år nu. Familjen består
av maken Kevin Havill och två döttrar som nu går
på Malmaskolan. De har tidigare bott i England,
eftersom Kevin kommer därifrån.
Ulla Jerming är akupunktör och har sin praktik
i huset på på Slåttervägen.
– Jag ger akupunktur enligt traditionell kinesisk
medicin, berättar Ulla. Det innebär att jag behandlar olika typer av både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Det handlar alltså inte enbart om
smärtlindring.
Du som är intresserad kan kontakta Ulla Jerming på tel. 30 25 50 eller e-post
<ulla.jerming@privat.utfors.se>.

Vissa har undrat om det här med bredbandsuppkoppling mot bl.a. Internet. Bredband är ett lite
diffust begrepp, eftersom det kan vara vilken teknik som helst, bara man får en snabb uppkoppling.
Det kan vara fiberoptik, kabel-TV-nät, satellit eller
vad man nu kan hitta på. Men kan vi då få bredband i Norby?
– Jodå, Uppsala Energi ska till exempel gräva
ned kablar i hela Uppsala, förklarar Karin Allgulin
Sjölin i egnahemsföreningens styrelse. Troligen
kommer det att ske under 2001 för Norbys del. Vår
förening kommer dock inte att sluta något centralt
avtal för medlemmarna, utan det får var och en
göra själv.
Ett tips för den som är intresserad är att lämna en
intresseanmälan på hemsidan www.norby.org. Det
är tre killar bosatta i området som på det sättet vill
kartlägga hur stort intresset är. De undersöker
nämligen förutsättningarna för bredbandsuppkoppling via olika bolag.

Second hand-butik på Fältvägen
På Fältvägen 1 C ligger en second hand-butik med
barn- och ungdomskläder. Den drivs av AnnKatrin Wiberg och har öppet måndag, onsdag och
torsdag 17-19. Just nu har den dock julstängt fram
till den 22 januari.
Du som vill veta mer kan kontakta A nn-Katrin
Wiberg på tel. 30 30 18.

Gympa på Malmaskolan
Vet du att man kan gympa på
Malmaskolan? Det är Uppsala
Gymnastikförening som ordnar
det tre dagar i veckan:
Mån
Tis
Tors

20.00 Medel
20.00 Medel/cirkeltr.
19.00 Aerobics

Områdets historia

Studiecirkeln fortsätter
Studiecirkeln om områdets befolkning och bebyggelse genom tiderna fortsätter. Om du vill veta mer
och kanske vara med, kontakta Viveca Halldin
Norberg på tel. 30 93 62.

Våra gatunamn

Grandungevägen
Grandungevägen ligger i området Lugnet. Gatan
fick sitt namn 1948, efter sammanslagningen av
Bondkyrko kommun med Uppsala kommun. På
den tiden vara det skog intill vägen, kanske en
grandunge. Idag ligger Trädgårdsstaden där den
skogen stod.
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