medlemsblad

NR 2

maj 2004

valsätra egnahems-

& fruktodlareförening
för boende i södra delen av norby inkl. lugnet och gamla malmaområdet

föreningens årsmöte har genomförts. Bland
annat beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad under 2004. Annars var det framförallt punkten Stadgeändring som utlöste livliga diskussioner. Flera bra synpunkter kom fram om förslag på omarbetning och tillägg
till det förslag som styrelsen lagt fram vid mötet. En grupp
engagerade medlemmar fortsätter nu arbetet och kommer med ett omarbetat förslag. Avsikten är att ta upp stadgefrågan igen vid ett extra möte till hösten. Det innebär
att ett beslut om nya stadgar tidigast kan tas vid nästa
årsmöte, 2005.
Själva årsmötet tog lite längre tid än väntat men därefter
bjöds på tårta och en inspirerande föreläsning av Sara
Miheden, Rosendals trädgård. Sara berättade initierat om

hur man kan använda alla sina sinnen för att få en mer
spännande trädgård. Doft- och synsinnet är vi ju vana vid
att använda i trädgården, men hörsel- och känselintryck
kan vara spännande att utveckla mer. Du som avstod från
årsmötet missade många fina råd.
Till nästa år gör vi troligen så att föreläsare inbjuds att
tala före själva årsmötet. Eventuellt kommer det då att
handla om släktforskning. Har du något annat förslag eller
någon idé kring hur detta skulle kunna utformas ta gärna
kontakt med någon i styrelsen. För kontaktuppgifter se
tidigare medlemsblad alternativt informationsrutan på
nästa sida
lotta almgren, ordförande

Visning av Botaniska trädgården
Alla föreningsmedlemmar inbjuds till en speciell visning av
Botaniska trädgården. Det är Magnus Lidén som på ett
underhållande och kunnigt sätt tar oss in i växternas värld.
Ingen förhandsanmälan behövs.
när: Söndagen 16/5 klockan 14.30
var: Vi träffas vid grinden som vetter mot Slottet.

dags att betala medlemsavgift! Årets medlemsavgift är 50 kr. Det är väl investerade pengar. Du får bland
annat följa med på föreningens arrangemang, t.ex. vårutflykten i Botaniska trädgården, du får rabatt på flera färgoch byggbutiker, du stödjer forskning om områdets historia och bidrar till sammanhållningen i området. Betala på
bifogat inbetalningskort, om du inte är en av dem som redan gjort detta.
inspiration till släktforskning. Som du läste i inledningen så kan det bli aktuellt med ett släktforskningstema
på nästa årsmöte. Det vore spännande att få ta del av erfarenheter från detta område som finns hos medlemmarna. Har
du släktforskat? Hittade du det du tänkt eller fick du några överraskningar? Hör gärna av dig till oss i styrelsen och
berätta. Kanske kan det bli några rader i kommande medlemsblad.
malmadagen utan föreningens utställning i år. Föreningen deltar inte på Malmadagen i år. Det är ett
stort arbete att sätta upp utställningen och att finnas på plats. Krafterna används istället till att ytterligare dokumentera
husens historia genom fotografering och forskning. Detta är också viktigt för den kommande boken om vårt område.

Reser du bort i sommar?
Här är några av polisens tips för att förebygga brott
•
•
•
•
•
•
•

Berätta för dina grannar att du reser bort
Be någon tömma din brevlåda varje dag
Lämna tvätt på tvättlinan
Skaffa en timer för några av dina lampor
Ha en radio på i huset
Dra inte ner alla persienner
Lämna saker framme i trädgården

feja skorstenen själv? Grundat på ett riksdagsbeslut hösten 2003 kommer flera viktiga förändringar att
träda i kraft i kommunerna, troligast den 1 januari 2005. I
Uppsala beredes nu ärendet av Räddnings- och beredskapsnämnden, på riktlinjer från Räddningsverket. Länsstyrelsen är fortsatt kontrollerande huvudansvarig. Riksdagsbeslutet innebär att sotning och brandskyddstillsyn
separeras. Brandskyddstillsyn får nationella riktlinjer medan
sotningsbestämmelser blir kommunala.
I Uppsala, Knivsta och Sigtuna har Åke Huss AB entreprenörsuppdraget att sköta sotning och brandskyddskontroller. I maj kommer ett första informationsbrev från detta företag till alla husägare med vissa nya riktlinjer och
erbjudanden. Se gärna: www.akehuss.se.
Kontroll och rengöring av im- och fläktkanaler/spisfläktar blir eget husägaransvar från att ha ingått i sotningsuppdraget. Tjänsten beräknas kunna köpas av entreprenören för 560 kr (inkl. moms) per gång, normalt vart 3:e
år (som del av brandskyddskontrollansvaret för huset).
Privata oljepannor torde fortsatt kräva sotning en gång/
år, braskaminer något mera sällan.
På sikt skall husägare tillåtas att själv utföra sotning, förutsatt särskild utbildning och intyg. Notera att var 4:e
brand i Sverige anses vara eldstadsrelaterad.
hans-eric malmberg
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snabbare internet. Snart är bredbandsutbyggnaden
i kommunen klar. Bredband handlar om hur mycket information som kan sändas per sekund. Det finns ett antal olika
leverantörer av dessa tjänster. Ibland kan det vara svårt att
veta vilken leverantör man ska välja. Här är några saker
man bör tänka på innan man väljer bredbandsoperatör:
• Vilken service och support har operatören?
• Erbjuder operatören brandväggar och virusskydd eller
något annat som säkerhet?
• Hur länge kan jag vara uppkopplad, stängs uppkopplingen efter en viss tid, hur snabbt kan operatören åtgärda avbrott?
• Vilken kapacitet har bredbandet?
Läs mer om detta på Post- och telestyrelsens och Konsumentverkets webbsidor. Även tidningen Internetworld har
information på sin hemsida. Vill du prata med någon så går
det bra att ringa Uppsala kommuns konsumentrådgivning
telefon 727 18 20.
medlemsrabatter. Föreningen har nedanstående rabatter. I de flesta fall brukar det räcka med att uppge att
man hör till föreningen. Skulle det bli problem, tag kontakt med någon i styrelsen som ger dig ett medlemsbevis.
• 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: Olika rabatt beroende på vad som köps.
• Beijer Byggmaterial: Arbetar numera efter ett ”medlemsprisnettoavtal”. Uppge vår kundkod som är 70 10 95.
bidrag till trädgårdens förskönande. Från O.
Larssons fond, som föreningen förvaltar, kan man som
medlem ansöka om ett bidrag till ”trädgårdens förskönande”.
Det innebär att ett bidrag kan fås för t.ex. en rosenbuske
eller andra blommor. Det gäller alltså inte fruktträd och
bärbuskar. Bidraget brukar vara på mellan 150-200 kronor.
Ansökningsblankett hämtas hos Valter Johansson Fältv. 1C.

