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Fd Valsätra egnahems– och fruktodlarförening

Sänk uppvärmningskostnaderna! Vad är en Energideklaration?
** Välkomna till Malmaskolans matsal TISDAG 15 FEBRUARI KL 19:00 **
Energiexperterna Conny Hedlund och Philip Juhlin från Anticimex ger oss konkreta
förslag på hur vi kan sänka våra värmekostnader — nu! Dessutom - varför Energideklaration, hur går det till, vad resulterar det i för åtgärder och vad de innebär.
Därefter blir det ÅRSMÖTE
Kaffe/The med tillbehör serveras (10kr)

Kallelse

Föreningsfakta 2010
Styrelse
Medlemmarna i Södra Norby Villaförening kallas till årsmöte
CG Velin
ordf
110215 i Malmaskolans matsal. Årsmötet börjar efter det inledan- Birgitta Jansson
v. ordf
de anförandet vid ca kl 2000.
Anders Norberg
kassör
Robert England
sekr
1.
Årsmötets öppnande
Karl-Erik Bastman
v. sekr
2.
Fastställande av röstlängd för mötet
Elisabeth Tysk
suppl.
3.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Viveca Halldin
4.
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Norberg
suppl.
5.
Fråga om mötet har utlysts i enlighet med
stadgarna
Valberedning
6.
Fastställande av dagordning
Göran Wennerström
7.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Jenny Skogum
8.
Föredragning av resultat- och balansräkning samt
Kontakta dem om du vill bli
disposition av föregående års resultat
aktiv i föreningen!
9.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemmar
11. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan
I vårt område finns ca 370 vil12. Fastställande av budget och medlemsavgift.
lor/radhus varav ca hälften är
13. Val av: (baserat på valberedningens förslag)
medlemmar, 2010 var det 215
Ordförande för 2011
betalande medlemmar.
Två styrelseledamöter för 2011-2012
Två styrelsesuppleanter för 2011
Ekonomi
Två revisorer för 2011
Intäkterna utgörs av medlemsTvå revisorssuppleanter för 2011
avgifter f n 50 kr/år
Valberedning för 2011
14. Behandling av styrelsens förslag och i tid (senast
Hemsida
8 februari) inkomna förslag från medlemmarna.
Massor av information finns på
15.
Övriga frågor
föreningens hemsida
16. Årsmötets avslutande
www.norby.org

UNIK
Wow! UNIK Fotbollsklubb blev årets förening 2010 vid eldsjälsgalan i TV4!! Vi
gratulerar till utmärkelsen och det fina arbete föreningen gör. UNIK Fotboll är nu
uppe i division 3 och med anledning av det planeras det för att göra fotbollsplanen
på Valsätra IP normalstor och att utöka antalet läktarplatser! Nu kan vi alltså se
bra fotboll på riktigt nära håll. Kanske odlas en ny Zlatan i våra kvarter!
Heja UNIK!!

Valsätra 1:9
Detaljplanen för området antogs av Byggnadsnämnden 16 december 2010 trots
protester från boende på Kälkvägen och i Malmaområdet samt från föreningen. Ni
som bor i närheten av området har sett att träden mot Malmastallet redan har
fällts. Byggnationer av ca 45 småhus och parhus är att vänta men först kommer
arkeologiska undersökningar att äga rum. Se vidare på www.uppsala.se

Nyinflyttade
Man tycker kanske inte att det händer så mycket i kvarteren men under senaste
året har fler än 10 fastigheter i vårt område bytt ägare.
Snittpriset för en villa 2010 var 4 495 000 och snittpriset/m2 var 28 938 kr.
De nya fastighetsägarna hälsas hjärtligt välkomna och vi hoppas att ni alla blir
medlemmar i Villaföreningen! (Se kontaktinfo i rutan längst ner på sidan!)

Ros till Ingvar Petersson
Vintern har liksom den förra varit snörik. Vi som har hund eller gillar att promenera har med glädje kunnat gå en härlig morgonpromenad på en alltid välplogad stig
på fälten ner mot Bäcklösa. Det är vår medlem Ingvar Peterson som ordnar detta.
Dessutom är det Ingvar som med sin snöskoter och spårmaskin gör ett skidspår
runt fälten mellan Slädvägen och Dag Hammarskjölds Väg - när det går. Här njuter
många av oss härlig längdskidåkning i den ca 7 km långa IP-slingan! - Tack Ingvar!

E-postadress och hemsida
Ge oss din e-postadress!! Det ger oss möjlighet till kommunikation med Er utöver
Medlemsbladet. Maila till cg.velin@bredband.net. Glöm inte föreningens hemsida
och däruti alla länkar till andra närstående föreningar — www.norby.org

