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Tiden bara flög iväg när en entusiastisk Magnus Lidén visade Botaniska trädgården för
föreningens medlemmar i maj. Själv sjönk han ner i gräset med benen i kors och tog oss in i
en annan värld. ”Jag har ägnat halva mitt liv åt tusenskönor”, berättade han.
I det förra medlemsbladet tog vi upp ämnet släktforskning. Det väckte ett stort engagemang
hos er medlemmar. Tack alla ni som på olika sätt hört av er till oss i styrelsen. Det har fört
med sig att vi nu bjuder in till en träff på temat ”Varför släktforska”. Kanske finns det ett
intresse för en studiecirkel i ämnet?
Tack alla ni som lagt ner arbete med blomsterlådorna i sommar!
Lotta Almgren, ordförande
Äldreboende i dungen vid skolan?
Skogsdungen vid Malma-skolan kan bli bostäder. Stadsbyggnadskontoret på Uppsala
kommun har fått i uppdrag att utarbeta en detaljplan för den skogsdunge som ligger bredvid
Malmaskolan, där Nya Valsätravägen möter Malma ringväg.
Syftet är att där ska kunna byggas bostäder, t.ex. ett äldreboende.
Både Malmaskolans ledning, elevrådet och
föräldraföreningen är negativa till förslaget, eftersom
det innebär att en stor del av barnens lekyta försvinner.
Läs mer på uppsala.se under Bostad och
byggande/aktuella detaljplaner. (Sep 2004)

”Varför släktforska?” Torsdag 7 oktober Björkåsa kl 18.30
Välkommen till en kväll om släktforskning på temat ”Varför släktforska?”. Att släktforska är
något som engagerar många. Det finns mycket kompetens inom det här ämnet i vårt
bostadsområde.
Extra medlemsmöte om stadgar måndag 25 oktober kl 18.30
Som nämnts i tidigare medlemsblad pågår arbetet med att förnya föreningens stadgar. På
årsmötet i februari presenterades ett förslag som sedan har justerats ytterligare. Ett nytt förslag
finns nu färdigt. Vill du ta del av de föreslagna stadgarna kan du läsa dem på www.norby.org
eller hämta ett exemplar i brevlådan hos Viveca Halldin Norberg, Björklundavägen 10.
För att de nya stadgarna ska börja gälla krävs ett beslut om detta vid två på varandra följande
möten. Det första av dessa är ett extra medlemsmöte måndag 25 oktober på Björkåsa. Det
andra mötet blir årsmötet i februari 2005.

Villaägarnas riksförbund
Valsätra Egnahems- och fruktodlareförening är medlem i Villaägarnas riksförbund.
Riksförbundet påverkar bostadspolitiken bland annat genom att bedriva opinionsbildning i
frågor som rör bl.a. slopad fastighetsskatt, lägre elpriser, taxor och avgifter. Dom ger också ut
medlemstidningen Villaägaren. Läs mer på den fullmatade hemsidan www.villariks.se
Har du betalt medlemsavgiften?
Om inte, sätt in 50 kr till postgiro 47 78 72-6. Ledsamt nog har 3 personer betalat men inte
bifogat något namn eller adress. Tag kontakt med vår kassör Valter Johansson (tel. 30 30 18),
om du har funderingar kring detta.
Föreningen hälsar nya medlemmar och deras familjer välkomna!
Fältvägen, Annica Persson
Kärrvägen, Anna och Per Eriksson
Malma Ringväg, Karin Hornay samt Håkan Lindgren
Malmavägen, Jonas Curling samt Anneli och Fredrik Wärnberg
Martallsvägen, Klas Hjort
Nya Valsätravägen, Katarina Sandström
Nu är vi ca 250 st medlemmar. Samt 2 st hedersmedlemmar.
Telefonjour för frågor om gatuunderhåll
Kommunen har nyligen inrättat en telefonjour dit allmänheten kan ringa med frågor och
synpunkter om gatuunderhåll.
Telefonnumret är 727 40 45 och det går bra att ringa vardagar klockan 7 till 16. Utöver frågor
om gatuunderhåll kan uppsalaborna till exempel rapportera om buskar som hänger ut över
cykelbanor, krossat glas eller annat som kan utgöra fara för trafikanter.
- Vi har öppnat telefonjouren för att kunna ge bättre service till allmänheten. Samtidigt får vi
internt ett bättre grepp kring gatufrågorna. Alla synpunkter och problem som rapporteras in
via jourtelefonen ska dokumenteras och katalogiseras, berättar Hans Ericsson på
Gatugruppen, som är en av dem som tar emot samtalen.

