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Alla önskas välkommna till

Trädgårdsdag
söndagen den 23 september kl. 13-16
på Malmaskolan
•

•

•

Trädgårdsexpert Maj-Lis Pettersson (känd
från Radio Uppland) berättar om växter och
växtangrepp i trädgården samt svarar på frågor från kl. 14.

•

Servering av kaffe, saft och kaffebröd av
Malmaskolans föräldraförening.

•

Varm korv.

Mattias Iwarsson, fruktkännare på Botanikum visar äppelsorter från kl. 14. 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.

Tipspromenad med vinster med trädgårdsanknytning.

Medlemsavgiften?

Tänk på barnen – dämpa farten!

Ni som ännu inte har betalat medlemsavgiften för i
år finner ett inbetalningskort bifogat. Stöd föreningen genom att betala in avgiften. Glöm bara
inte bort att skriva namn och adress. Av dem som
betalade i våras har flera glömt att göra det, och då
vet vi förstås inte vem som har betalat.

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.

Företag i området
Föreningsnytt

Nya medlemmar

Färskt bröd hos Sätrabageriet

Följande familjer har blivit nya medlemmar i egnahemsföreningen under 2001. Välkomna!
Ingela och Stefan Berggren Bernadottestigen 19 B
Jan Wünche
Fältvägen 4 A
Anders Bengtsson
Fältvägen 15 A
Catharina Svensson
Grandungevägen 16
Marie-Louise Nilsson
och Kurt Haglund
Lugnvägen 5
Camilla och Kuno Halvarsson Lövhultsvägen 5
Lars Book
Malmavägen 3 B
Anders och Katarina Wallin Nya Valsätravägen 2
Anders och Annika
Almgren Jansson
Porsvägen 10
Pernilla och Göran Risberg Sätervägen 9 B

Våra gatunamn

Malma ringväg
Namnet Malma syftar på att den här delen av området tidigare kallades Malma, efter Malma gård
som ligger öster om Vårdsätravägen. Vägen går i
en halvcirkel genom Norby, därav namnet ”ringväg”.
Notera att ”ringväg” stavas med liten bokstav.
Fram till 1994 skrevs det i stället med stor bokstav.
Den nuvarande regeln för namngivning av gator
säger dock att efterledet får liten bokstav om det
inte är ett egennamn. På samma sätt har alltså
”Malma parkväg”, ”Malma skogsväg” och ”Malma
stenväg” också liten bokstav i efterledet.
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Ett ton mjöl. Så mycket gör Sätrabageriet av
med varje dag. Då duger det inte att köpa det i
tvåkilospåsar… I stället levereras mjölet i
tankbil – tio ton var tionde dag! Kanske har ni
sett röret i fasaden mot Svampvägen. Där blåser tankbilen in mjölet.
- Sätrabageriet har funnits i vårt område ända sedan 1945. Det startade nere i källaren på Fältvägen
19, berättar Peter Andersson som är chef för bageriet. Det är också han som äger det, sedan han tog
över från sin far 1980.
Jag får en rundvandring inne i bageriet tillsammans med Peter. Han visar degblandaren som gör
deg på 40 liter degvätska åt gången. Och ugnarna
som är stora som vanliga hissar. En stor dörr öppnas till ugnen och så skjuter man in vagnarna med
plåtar på. Det gäller att inte ta fel och gå in där
själv...
Klockan är elva på förmiddagen när vi går runt,
och så dags är all bakning avslutad sedan ett par
timmar.
- Vi börjar baka vid midnatt, och håller på till
halvniotiden på morgonen. Mest bakar vi matbröd,
fortsätter Peter. Men vi har också en del kaffebröd och tårtor.
Brödet levereras till affärer,
företag, kommun och landsting.
Förutom det man säljer i sin
egen butik vid Svamptorget förstås.
Sätrabageriet har totalt 13 anställda inklusive
bagare, chaufför, städare m.m. Just nu är det trångt
i lokalerna, så man hoppas få bygga ut med ett nytt
kylrum.
Sätrabageriets butik har öppet vardagar 9-18 och
lördagar 10-14. Det går också att läsa mer om dem
på deras hemsida www.satrabageriet.se.

