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Kallelse till årsmöte

Valsätra Egnahems- & Fruktodlareförenings medlemmar kallas härmed till årsmöte

Onsdagen den 28 februari 2001 kl 19.00 i Malmaskolans matsal
Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna. Väl mött önskar styrelsen!
Efter årsmötet bjuder föreningen traditionsenligt på kaffe och tårta.

Efter förhandlingarna kommer Gösta Lindvall från Anticimex att berätta om

Hur man förebygger skador på sitt hus av fukt, mögel och skadedjur
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Årsmötets öppnande
Parentation av avlidna medlemmar
Godkännande av dagordningen
Godkännande av fullmakter
Val av mötesordförande, mötessekreterare
och två justeringsmän (tillika rösträknare)
Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
Styrelsens årsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av föregående års resultat
Revisorernas berättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Budget för 2001 inkl. beslut om medlemsavgiften
Val av:
a) ordförande för 2001
b) två styrelseledamöter för 2001-2002
c) två styrelsesuppleanter för 2001
d) två revisorer för 2001
e) två revisorssuppleanter för 2001
f) valberedning till årsmötet 2002
Information om Fältvägens tennisklubb
Övriga frågor (bör anmälas i förväg till ordf.)
Årsmötets avslutande

Föreningsinformation
Styrelse
Styrelsen har under 2000 bestått av:
Håkan Bondeson
ordförande
Karin Allgulin Sjölin
vice ordförande
Valter Johansson
kassör
Staffan Jonsson
sekreterare
Henrik Holst
vice sekreterare
Viveca Halldin Norberg suppleant
Carl-Henric Wahlgren
suppleant
Medlemmar
Antalet medlemshushåll var ca 230 under 2000.
Föreningen har dessutom 14 hedersledamöter.
Förvaltningsberättelse och bokslut
Styrelsens förvaltningsberättelse och årsbokslut
för 2000 finns tillgängligt på årsmötet. Den som
vill ha ett eget exemplar i förväg kan kontakta ordförande Håkan Bondeson.
Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Intäkterna består i
huvudsak av medlemsavgifter. Medlemsavgiften
för 2000 har varit 50 kronor. Den föreslås vara
oförändrad 2001.
Kostnaderna hänför sig bl.a. till höstens trädgårdsdag, studiecirkeln, årsmötet, kopiering av
medlemsinformation samt ett bidrag till Malmaskolans föräldraförening att användas för barnens
trivsel.

Medlemsrabatter

Billigare färg och byggvaror
För oss som villaägare går det åt en del färg och
byggvaror. Vi har därför glädjen att kunna erbjuda
två bra erbjudanden för våra medlemmar.
På Beijer Byggmaterial får föreningens medlemmar 15 % rabatt på alla lagervaror. Säg till i
kassan att du är medlem så får du ett eget kundkort. Uppge också vår föreningskod som är 81602.
På HP Flügger Färg får våra medlemmar 10 %
rabatt upp till 300 kr, 15 % upp till 1000 kronor
och därefter 20 % rabatt. Ta med ett inköpskort
som du får hos ordföranden eller kassören.

Föreningens område
Föreningen verkar i södra delen av stadsdelen
Norby i Uppsala. Undrar du varför föreningen heter Valsätra egnahems- och fruktodlareförening?
Det beror på att denna del av Norby tidigare hette
Valsätra. Och det är just den delen som är vårt område.
Större delen av vårt område utgörs av triangeln
mellan Norbyvägen, Vårdsätravägen och Tallbacksvägen. Men även området Lugnet på andra
sidan Norbyvägen tillhör vårt upptagnngsområde.
Det gör också det gamla Malmaområdet på andra
sidan Vårdsätravägen, liksom Bernadottestigen i
Valsätra.
Följande gator ingår i föreningens geografiska
upptagningsområde:
Bernadottestigen
Björkhagsvägen
Björklundavägen
Fingerlavsvägen
Fältvägen
Grandungevägen
Hagelgränd
Kärrvägen
Lugnvägen
Lövhultsvägen
Malma ringväg (del av)
Malmavägen
Martallsvägen
Nya Valsätravägen
Porsvägen
Ristvägen
Sandmovägen
Slåttervägen
Stövarvägen
Svampvägen
Såningsvägen
Sätervägen
Tallbacksvägen (del av)
Torgvägen

Valsätra Egnahems- & Fruktodlareförening.
Årsavgift

50 kr

Postgiro

47 78 72-6

Ordförande

Håkan Bondeson
Fältvägen 8, tel. 30 05 57
e-post: hakan_bondeson@hotmail.com

Redaktör för
medlemsbladet

Staffan Jonsson
Björkhagsvägen 9, tel. 30 39 37
e-post: staffan.jonsson@esv.se

