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Fd Valsätra egnahems– och fruktodlarförening

Inredning och design - trendspaning!
Har du tänkt göra om något hemma? .. men vet inte riktigt hur?
Äntligen får Du nu ett gyllene tillfälle att få inspiration och full kontroll
på trender och material när det gäller inredning!
Kom, se och hör när
inredaren och designern Sofia Jensen delar med sig av sina kunskaper.
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** Välkomna till samlingssalen i Björkåsa 27 FEBRUARI KL 19:00 **
.. och därefter blir det ÅRSMÖTE enligt nedanstående dagordning
Kaffe/Te med tillbehör serveras
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Kallelse
Medlemmarna i Södra Norby Villaförening kallas till årsmöte
27 februari i samlingssalen Björkåsa, Björklundavägen 14.
Årsmötet börjar efter det inledande anförandet vid ca kl 20:00.
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Årsmötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Godkännande av röstlängd för mötet
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Föredragning av resultat- och balansräkning
Föredragning av revisionsberättelsen
Beslut om fastställande av balans– och resultaträkning
samt hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen
ska disponeras
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Föredragning av styrelsens verksamhetsplan
Beslut om budget och medlemsavgift
Val av: (baserat på valberedningens förslag)
Ordförande för 2012
Två styrelseledamöter för 2012 och 2013
Två styrelsesuppleanter för 2012
Två revisorer för 2012
Revisorssuppleant för 2012
Valberedning för 2012
Behandling av styrelsens förslag och i tid (senast
20 februari) inkomna förslag från medlemmarna.
Övriga frågor
Årsmötets avslutande

Föreningsfakta 2011
Styrelse
CG Velin
Birgitta Jansson
Anders Norberg
Anders Sonesson
Karl-Erik Bastman
Elisabeth Tysk
Viveca Halldin
Norberg
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Valberedning
Robert England
Jenny Skogum
Kontakta dem om du vill bli
aktiv i föreningen!
Medlemmar
I vårt område finns ca 370 villor/radhus varav ca hälften är
medlemmar, 2011 var det 208
betalande medlemmar.
Ekonomi
Intäkterna utgörs av medlemsavgifter f n 50 kr/år
Hemsida
Massor av information finns på
föreningens hemsida
www.norby.org

m!!

Föreningen fyller 80 år !!!
Söndagen den 9 september 8
ska vi fira att föreningen fyller 80 år!
0 år
Jubileumsfirande i och runt
Malmaskolan med diverse festligs ju
b
i
l
heter och aktiviteter. Program
kommer att sändas ut i slueum
!!
tet av augusti men gör en notering i era

almanackor redan nu.

I närområdet
På Malma Äng söder om Valsätraskolan kommer det att byggas ca 45 hus och parhus av lite olika storlekar. Borta vid Rosendal byggs det tennisbanor och bostäder.
I området vid infarten till Trädgårdsstaden prövas nu om ca 10 småhus, ett äldreboende med 54 vårdplatser, flerbostadshus med drygt 30 lägenheter och en förskola med fyra avdelningar kan byggas! Se www.uppsala.se

Nyinflyttade
Under 2011 har tio fastigheter bytt ägare i vårt område och därmed lika många
som 2010. Tjugo nyinflyttade bara de senaste två åren alltså och de flesta är
barnfamiljer. Fantastiskt roligt! Utöver det byggs det till eller om lite här och där
och både på Slåtter– och Sätervägen byggs helt nya hus!
Snittpriset för en villa 2011 blev 4 438 000 kr vilket är en liten nedgång med 1,3%
jämfört med 2010 medan snittpriset/m2 ökade med 13,6% till 32 883 kr.
De nya fastighetsägarna hälsas hjärtligt välkomna och vi hoppas att ni raskt
blir medlemmar i Villaföreningen! (Inbetalningskort med nästa nummer!)

Snö, is och halka
Du vet väl att du som fastighetsägare ansvarar för att skotta gångbanan utanför
din tomt och sanda den! Om det plogas upp en snövall på gångbanan ansvarar du
för att sanda ett gångstråk på gatan istället. Detta gäller om det är halkigt!
Sand finns att hämta gratis i hörnet av Vårdsätravägen och Slädvägen.

Bra länkar och tfn nummer
www.samverkanmotbrott.se - checklistor, så lurar du tjuven, grannlappen etc.
Polisen - ring 11414 och vid pågående brott - ring 112.
www.uppsala.se - Uppsala Kommuns hemsida - massor av info - byggplaner etc.
Allt som rör kommunens gator, vägar och parker - ring 018 727 40 55.
www.odla.nu - allt om trädgården.
Och givetvis vår egen hemsida — www.norby.org

