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valsätra egnahems-

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

Trivsamt årsmöte med tårta
i år hölls föreningens årsmöte på Björkåsa. Det blev en trivsam tillställning i Björkåsas ”varsdags-

rum”. Att vara i denna lokal var ett nytt grepp eftersom årsmötet brukar hållas i Malmaskolans matsal. Det
utföll positivt och troligen blir upplägget detsamma även nästa år. Vi fick höra mer om släktforskning från
två av våra medlemmar och till tårtan och kaffet gick själva mötet av stapeln. Några viktiga beslut var att
medlemsavgiften är oförändrad, 50 kr/år och att förslaget till nya stadgar nu är klubbat. Beslutet var enhälligt
och stadgarna finns att läsa på webbplatsen norby.org.
Henrik Holst avtackades som styrelsemedlem och ersattes av C-G Velin som tar på sig att bli föreningens
sekreterare. Verksamhetsplanen för 2005 har i stora drag samma inriktning som tidigare år.
Lotta Almgren, ordförande

Konstpromenad i Trädgårdsstaden
på norby.org hittar du alltid något nytt och spännande! Här finns just nu tips om en konstpromenad

i Trädgårdsstaden. Där finns 17 olika konstverk och på webbplatsen finns en karta så att du hittar dem.

Blomlådor. Det börjar bli dags för plantering i blomlådorna tillika farthindren. Tips! Sök pengar ur Larssons
fond för blommor och blomjord.
Tennis på Fältvägens tennisklubb i sommar? Vill du spela tennis i sommar så hör av dig till John Christensen
tel, 30 37 25. Han lotsar dig vidare till tennisbana, tennistränare och svarar på allmänna frågor. Vill du ringa
direkt till tennisbanan i sommar för att höra dig för om strötider, ring då 070/9305062.

Rondell på gång?

Bidrag till skönare trädgård

vid rusningstrafik är det långa köer där Norbyvä-

o. larsson var en givmild man som på 1940-

gen och Vårdsätravägen möts. Framförallt är det boende i Lugnet som upplever detta som ett stort problem.
En av medlemmarna i föreningen har skrivit en insändare i UNT och föreslagit en rondell på platsen.
Kanske är det inte någon dum idé? Styrelsen skickar
in en skrivelse till Uppsala kommun innan sommaren för att bidra till att frågan lyfts upp till diskussion.

talet donerade 5.000 kronor till tomternas förskönande.
Idag kan du som medlem ansöka om ett bidrag från
denna fond för t.ex. en rosenbuske eller andra blommor. Bidraget brukar vara på 150-200 kronor.
Ansökningsblankett hämtas hos vår nya kassör
Annika Kollstedt, Sätervägen 2A.

Dagsläget för byggnation i området
efter kontakter med Stadsbyggnadskontoret har det kommit fram lite ny information om de byggna-

tioner i området som togs upp i ett tidigare medlemsblad.
I kvarteret Pluggskivlingen (dungen bredvid skolan) har ansvarig tjänsteman rekommenderat att ärendet
ska läggas ner. Ett beslut i den riktningen förväntas tas på Byggnadsnämndens möte i maj eller juni.
Vid den andra byggnationen, vid infarten till Trädgårdsstaden, Tryffelvägen/Grandungevägen har projekteringen fortsatt och de boende i närområdet har fått ta del av bygghandlingar.

Här kommer några tips på hur du håller tjuven borta under semester eller annan bortavaro.
Polisens rekommenderar följande:
• 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

Dags för årets medlemsavgift. 10 medlemmar har redan på eget initiativ betalat årsavgiften som är densamma som de senaste åren, 50 kronor. Inbetalningskort bifogas till er som inte redan betalat.

Föreningens styrelsemedlemmar för 2005
Tveka inte att ta kontakt med någon av oss!
Lotta Almgren, ordf. Fältv. 21 Tel. 30 14 01 lotta.almgren@uppsala.se
Birgitta Jansson, v. ordf. Lugnv. 7 Tel. 30 08 00 birgitta.jansson@uppsala.se
C-G Velin, sekr, Nya Valsätravägen 1B, Tel 30 15 56 cg.velin@aldata-solution.com
Hans-Eric Malmberg, v sekr. Nya Valsätrav. 12 Tel. 30 13 53 he.malmberg@telia.com
Annika Kollstedt, kassör Säterv. 2A Tel. 30 11 10 annika.kollstedt@spray.se
Valter Johansson, ledamot Fältv. 1 C Tel. 30 30 18 valter.johansson@uppsala.mail.telia.com
Viveca Halldin Norberg, suppleant. Björklundav. 10 Tel. 30 93 62 viveca.halldin_norberg@ub.uu.se
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