MEDLEMSBLAD

NR 3 OKTOBER 2009

Namnbyte ?!
Kallelse till Extra medlemsmöte onsdag 21 oktober kl 1900
Årsmötet i februari beslutade att föreningen ska ändra namn till
Södra Norby Villaförening förutsatt att en sammanslagning inte sker med
Norby Egnahemsförening. Planerna på sammanslagning har vi beslutat att skrinlägga då inget intresse för detta finns varken bland våra eller grannföreningens medlemmar. För att namnbytet ska gå igenom krävs ja-majoritet på två på varandra
följande årsmöten eller extra medlemsmöten.
Kom och delta i beslutet. Det blir ett väldigt kort men viktigt extra medlemsmöte
med enbart namnfrågan på agendan.

Vad kommer att hända med Gottsunda Centrum?
Omedelbart efter det extra medlemsmötet kommer VD för Uppsala Kommuns
Fastighetsbolag Ove Jansson att berätta om de spännande utbyggnadsplanerna för
Gottsunda Centrum. Hur många affärer blir det? Vet man vilka det blir redan nu?
När händer vad? Frågorna är säkert många. Kaffe och tilltugg till självkostnadspris.

Andra byggplaner
Valsätra 1:4 och 1:9 är ett område som
ligger mellan Valsätraskolans fotbollsplan, villabebyggelsen längs Kälkvägen,
stigen efter gamla kraftledningsgatan
mot Malmastallet till och Gula stigen.
Området gränsar således till ”vårt” område.
Här vill kommunen pröva möjligheten att
bygga 40 småhus/parhus/radhus på ett
sätt liknande bebyggelsen längs Kälkvägen. Föreningen har fått en samrådshandling och svarat att vi inte har några
invändningar mot detta.
Då vår hemsida inte gick att uppdatera under samrådstiden kunde vi inte informera Er medlemmar som planerat.
De närmaste fastighetsägarna har fått egna samrådshandlingar att besvara och
byggnadsnämnden behandlar inkomna samråd 15/10 och beslutar då om utställning av förslaget ska ske och när. Se vidare: www.uppsala.se.

Nu införs ”Blå 30” i Norby
Redan under hösten kommer blå skyltar där rekommenderad hastighet är
30 km/tim att sättas upp vid alla infarter till området.
2005 beslutade trafiknämnden att ”Blå 30” skulle införas i mer eller mindre alla
bostadsområden utanför stadskärnan. Påtryckningar hade då pågått under lång tid
från privatpersoner och föreningar att något måste göras. Även vår förening har
skrivit ett antal skrivelser om fartsänkande åtgärder.
Nu genomförs ”Blå 30” med en takt om ca 5 områden per år. Förra året infördes
”Blå 30” i Lugnet. Hastighetsbegränsningen är dock 50 km/tim men den rekommenderade farten är 30 km/tim pga av de gupp eller andra fysiska åtgärder som
även kommer att byggas. Titta på hemsidan (www.norby.org) så ser du var guppen
kommer att byggas. En karta sitter även i Norbyhallen. Utöver guppen som redovisas i planen har vi begärt att ett gupp även byggs på Björkhagsvägen mellan
Björklundavägen och Slåttervägen. Införandet blir klart först under nästa sommar.
Nu har vi med gemensamma krafter kommit så pass långt att hastighetsbegränsning till 30 km/tim är infört vid skolan och dagis. Gångtunnlar finns under Norbyvägen och Vårdsätravägen och nu således ”Blå 30” i hela området. Vissa gator har
sedan tidigare även stängts för genomfart.
Ni har väl även noterat att man numera kan parkera på gatan var som helst, men
kom ihåg att man får stå, i färdriktningen, max 24 tim på samma plats måndagfredag. Lördagar och söndagar räknas dock inte.
Blomlådor kan som vanligt även ställas upp under sommarmånaderna.
Nu har kommunen svarat upp mot många av våra krav på ökad trafiksäkerhet.
Nu är det Du som fastighetsägare i vägkorsningar som har häckar högre än 80
cm som kan ta häcksaxen och göra sitt klipp(!) för ökad trafiksäkerhet i området!!

E-post och årsavgift
Skicka ett mail till mig!! (adress se nedan). Med epostadresserna kan vi skicka
medlemsbladet via e-post och även annan viktig information kan snabbt spridas.
Du har väl inte glömt att betala årsavgiften om 50 kr! PG 47 78 72 –6.
Glöm inte att ange ditt namn!

