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Dags att betala för 2002
Det är nu dags att betala medlemsavgiften
för 2002. 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. Om det skulle komma bort står
föreningens postgiro i rutan på nästa sida. Kom
ihåg att fylla i namn och adress på
inbetalningskortet när du betalar!

Varför en egnahemsförening?
– Föreningen har till uppgift att tillvarata
medlemmarnas intressen gentemot t.ex. kommunen
och andra myndigheter, berättar föreningens
ordförande sedan många år, Håkan Bondeson. Det
kan gälla till exempel trafik, bebyggelse eller
miljöfrågor.
– Föreningen har också till uppgift att skapa
trevnad och gemenskap inom vårt område,
fortsätter Håkan. Bland annat förvaltas en liten
fond vars avkastning står till medlemmarnas
förfogande för ”tomternas förskönande”.

Vad föreningen har gjort under förra året framgår
av verksamhetsberättelsen, som delades ut på
årsmötet. Några aktiviteter är:
•
•
•
•
•
•

studiecirkel om områdets historia
utsättande av farthinder för trafiken
en trädgårdsdag i september
grannsamverkan mot brott
besvarande av remisser om stadsplanering
medlemblad till de boende i området.

Visst är det värt att stödja med 50 kronor om året?

Fler medlemsrabatter
Föreningen har nu ordnat ännu fler rabatter för alla
medlemmar. Passa på att utnyttja dem om du
behöver något till huset. Då behöver du ett
medlemsbevis/inköpskort som du får hos
ordföranden eller kassören
•
•
•
•

Ekeby Bruk Kakel & Inredning: Upp till
15 % rabatt, beroende på vad som köps.
Flügger Färg: 10 - 20 % rabatt beroende på
hur mycket man handlar.
JF Jansson (Comfortbutiken): Olika rabatt
beroende på vad som köps.
Beijer Byggmaterial: 15 % rabatt på
lagervaror. Uppge vår kundkod som är 81602.
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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

Aktuellt från årsmötet
Föreningens årsmöte ägde rum den 7 mars på
Malmaskolan. Då diskuterades bl.a. följande
frågor:
•

Det är ett problem för många med katter som
springer runt i området. De utför ibland sina
behov i sandlådor och rabatter, vilket ju inte är
särskilt trevligt. Föreningen vill därför
uppmana alla djurägare att se till sina djur så
att de inte ställer till med besvär för andra.

•

Synpunkter på klippningen av häckar mot
gatan framfördes. Kom ihåg att alla
fastighetsägare är skyldiga att klippa häcken i
tomtgränsen, så att det går att gå på trottoaren.
På hörntomter vid gatukorsningar får inte
heller häcken vara för hög av
trafiksäkerhetsskäl. Om man inte följer dessa
bestämmelser har kommunen rätt att klippa
häcken på ägarens bekostnad.

•

En vädjan framfördes att tänka på grannarna
när man klipper gräset, så man inte klipper på
olämpliga tider.

Lyckad beskärningskurs
– Äntligen vet jag hur jag ska beskära mina
äppelträd. Det säger Staffan Jonsson på
Björkhagsvägen, en av deltagarna i föreningens
beskärningskurs i mars.
– Kursen blev mycket populär, berättar Henrik
Holst som organiserade kursen. Den varade en hel
lördag, och vi gick runt i deltagarnas egna
trädgårdar. Kursledare var landskapsarkitekt
Mikael Bergman, som även är stadsarkitekt i
Hedemora.

Hans-Eric ny i styrelsen
Ny styrelsemedlem är Hans-Eric Malmberg. Han
bor sedan 1975 på Nya Valsätravägen 12, i ett hus
från början av sextiotalet.
– Jag är född i
Göteborg, och
blev sedan
fil.mag. i biologi
och kemi. Idag är
jag pensionär,
men jag har
tidigare bl.a.
arbetat på
Pharmacia
Diagnostics samt varit VD för Wennergren
Williams Informationsservice, berättar Hans-Eric.

✼

Egnahemsföreningen 70 år!
Vår förening fyller sjuttio år i år! Det
kommer att firas på flera sätt.
Vi har redan påbörjat vårt jubileum genom att
delta på Malmaskolans dag i början av maj. Då
visades en utställning om skolans historia samt om
husen i området som har gjorts i föreningens
stuidecirkel.
Till hösten kommer det att bli ett
jubileumsfirande med festligheter, en utvidgad
utställning samt en skrift om områdets historia.
Mer information kommer i medlemsbladet efter
sommaren.

70 år

Skräpigt vid Svamptorget
Ofta har det varit skräpigt runt återvinningscentralen på Svamptorget. Föreningen har därför
skrivit till Uppsala kommun och bett dem göra
något åt det. Nu har det blivit bättre, men vi vet
inte om det bara är tillfälligt…
Förmodligen får det bättre effekt om fler hör av
sig. Ring därför gärna till Ragn-Sells AB så fort
det är skräpigt runt containrarna. De är ansvariga
för städningen av återvinningscentralen.
Ragn-Sells AB, tel. 018-56 11 09.

Grannsamverkan mot brott

Prata med dina grannar!
Även i vårt område förekommer det inbrott,
även om det inte är vanligt. I sommar bör vi
försöka se till att vårt område förskonas från
detta genom att se efter varandras hus under
semestern.
Var inte rädd för att be din granne om hjälp! Det är
det bästa sättet att minska risken för inbrott. Hjälp
varandra med att tömma brevlådan, klippa gräset,
använda varandras soptunnor, torkvindor,
garageuppfarter etc. Utbyt semesteradresser och
telefonnummer med varandra. Till detta kan den
bifogade s.k. Grannlappen användas (alla uppgifter
behöver inte alltid fyllas i).
Det finns även dekaler att sätta på brevlådan
eller dörren. De finns att hämta hos ordförande
Håkan Bondeson.

