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Mäklare Marcus Rönnkvist inleder med ett anförande med titeln

Prisutvecklingen i Norby — trender inför framtiden
Kaffe och tilltugg serveras (10 kr)

Kallelse
Medlemmarna i Södra Norby Villaförening kallas till
årsmöte 100310 kl 1900 i Malmaskolans matsal
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Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fråga om mötet har utlysts i enlighet med
stadgarna
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Föredragning av resultat- och balansräkning samt
disposition av föregående års resultat
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av styrelsens verksamhetsplan
Fastställande av budget och medlemsavgift.
Val av: (baserat på valberedningens förslag)
Ordförande för 2010
Två styrelseledamöter för 2010-2011
Två styrelsesuppleanter för 2010
Två revisorer för 2010
Två revisorssuppleanter för 2010
Valberedning för 2010
Behandling av styrelsens förslag och i tid (senast
3 mars) inkomna förslag från medlemmarna.
Övriga frågor
Årsmötets avslutande

Föreningsfakta 2009
Styrelse
CG Velin
ordf
Birgitta Jansson
v. ordf
Göran Wennerström kassör
Robert England
sekr
Jenny Skogum
v. sekr
Elisabeth Tysk
suppl.
Viveca Halldin
Norberg
suppl.
Valberedning
Hans Berlin
Katarina Wallin
Kontakta dem om du vill bli
aktiv i föreningen!
Medlemmar
I vårt område finns ca 370
villor/radhus varav ca hälften är medlemmar, 2009 var
det 205 betalande medlemmar.
Ekonomi
Intäkterna utgörs av medlemsavgifter f n 50 kr/år
Hemsida
Massor av information finns
på föreningens hemsida
www.norby.org

Från bondkyrkoby till villastadsdel
Idén att göra en bok över områdets utveckling initierades vid föreningens 70 års
jubileum 2002. Av olika anledningar gick arbetet med boken i stå men har nu sedan några månader kommit igång igen med kraft. Mycket material togs fram redan
2002 och ses nu över och sammanställs utöver det som nu skrivs. Målsättningen är
att boken ska bli klar i år. Har du något som du anser bara måste vara med i boken
hör av dig till Viveca Halldin Norberg.

Utställningen
Nu har arbetet med att uppdatera utställning över områdets fastigheter startats
till läget 2009. Ni har säkert uppmärksammat den enkät ni fått i brevlådan. Många
av Er har svarat på enkäten men från många fastigheter saknas det fortfarande
information. Nya bilder kommer att tas under tidig vår på de fastigheter som har
ett annat utseende än 2002 då utställningen ursprungligen gjordes.
Vänligen lämna ditt enkätsvar till Viveca Halldin Norberg.
Vill du vara med i arbetet med utställningen? Tag kontakt med CG Velin eller någon annan i styrelsen!

Valsätra 1:9
Akademiförvaltningen är sökande för detaljplanen av området mellan Malmastallet och Slädvägen. På stadsbyggnadskontoret förbereds nu en samrådshandling
som blir klar framåt mars-april och då kan man se och tycka till om detaljerna i
förslaget. Ang Malmastallet, som även ägs av Akademiförvaltningen, så är antalet
hästar begränsat och hästarna betar idag, liksom under de senaste decennierna,
intill befintlig bebyggelse utan problem, men.. om det blir problem kommer det
att drabba hästverksamheten. Avståndet mellan stall och bebyggelse bör vara 500
m men kommer i detta fall föreslås bli kortare. Detta ökar hotet mot hästverksamheten som med sin ringa omfattning då troligen kommer att väga lätt i vågskålen
vid ev klagomål. Vad tycker Du om planerna? Maila/ring till CG Velin (se nedan).

E-postadress
Ge oss din e-postadress!! Snabbt, miljövänligt och dessutom möjlighet till kommunikation till Er i brådskande ärenden! Maila till cg.velin@bredband.net.
Södra Norby Villaförening fd Valsätra Egnahems– och Fruktodlarförening

