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Äppelfest
Upptäck dina äpplen!
Dela med dig av dina äppelrättsrecept och träffa dina grannar!
Söndag 10 oktober kl 14-16 i Malmaskolans matsal.

Tillaga en äppelrätt
Du har en rätt som innehåller mycket äpplen som du tycker att andra lätt skulle
kunna göra. Tillaga rätten—skriv upp receptet och ta med äppelrätten tillsammans
med övriga familjen. Sedan kan du kanske svara på frågor från andra medlemmar
hur du har gjort den. Vi samlar in recepten och lägger sedan ut dem på hemsidan.

Vilken sorts äpplen har du i din trädgård??
Pomologen Hilding Karlsson finns på plats för att tala om vilken sorts äpplen du
har. Det är ju bra att veta vilka som är vinteräpplen—de har oftast den sötaste
smaken! Ta med några av dina äpplen om du är osäker på vilka sorter du har!

Sug musten ur dina äpplen!
Katarina Johansson från Vårdsätra Musteri besvara alla din frågor om hur det går
till att musta din äpplen. Med mustning kan stora mängder äpplen tas tillvara på
ett alldeles utmärkt och tämligen enkelt sätt.
Egentillverkat och obesprutat, dvs riktigt trendigt!

Äppellekar
Lekar för barnen och fika för de som är kaffesugna!
Man ur huse! Kom och mingla med dina grannar en stund!

I området och dess närhet
Nu är Blå 30 infört och vi har fått Uppsalas första Temalekpark i Murkelparken.
Valsätraskolan har fått en konstgräsplan och invid den en fin löparbana. Cykelvägen utefter Vårdsätravägen in mot Ulleråkerskorset har fått belysning och ny beläggning. Fin cykelväg mot stan för Er som har förmånen att arbeta i Uppsala.
Planerna på att bygga på gärdet vid Valsätraskolans fotbollsplan, det s k Malma
Äng, har ställts ut i Stadshuset som ett led i processen fram mot ett beslut att tilllåta byggnationerna eller inte. Föreningen har protesterat mot utbyggnadsplanerna då hund– och hästverksamheten ligger för nära. Miljö– och hälsoskyddsnämnden
har även kommit fram till detta. Vidare kan vid missnöje från de boende i det nya
området leda till att djurhållningen försvinner och med dem det öppna landskapet
runt den gamla radbyn som vi än idag ser rester av. Nu är det upp till byggnadsnämnden att besluta om det ska genomföras eller ej.

Boken från bondkyrkosocken till villastadsdel
En studiecirkel har bildats med Viveca Halldin Norberg i spetsen som arbetar vidare med boken om områdets historia. Det blir allt från hur det en gång började
med avstyckningen från Olof Larssons Valsätra gård, vilka som var nybyggare, till
hur det politiska landskapet har förändrats i området och givetvis hur äldreboendet Björkåsa kom till och en massa annat. Nu börjar det mesta komma på plats!

E-postadress
Ge oss din e-postadress!! Snabbt, miljövänligt och dessutom möjlighet till kommunikation till Er i brådskande ärenden! Vänligen maila till cg.velin@bredband.net.

Medlemsavgift
Årsmötet beslutade oförändrad medlemsavgift 50 kronor. Målet är att alla i området är med i föreningen! - Är du? Kom med i år - ny som gammal!
Betala in 50 kr på vårt PG 47 78 72-6 och glöm inte att ange Ditt namn!
Tack på förhand! /Ordf

Hjälp till att undvika olyckor
Glöm inte att klippa ner häcken till 80 cm höjd i vägkorsningar!

