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Fd Valsätra egnahems– och fruktodlarförening

Lyckat 80-årsjubileum!

Med en härlig uppslutning från Er blev föreningens 80-årsjubileum med föredrag av Viveca Halldin
Norberg - release av skriften ”Från bondkyrkoby till villastadsdel” - utställningen med alla fastigheter och deras ägarlängder - musik - varmkorv - kaffe med tillbehör - spunnet socker - hoppborg ponnyridning lyckad och lockade över hundra personer att fira föreningen under söndagseftermiddagen den 9 september. Allt inleddes av ordföranden som även utbringade ett fyrfaldigt leve och
sedan en fanfar! Vädret var bra och bidrog till att utomhusaktiviteterna för barnen kunde genomföras som planerat. Sjätteklassarna höll i försäljningen av kaffe och hembakta bullar förstärkta
med en jättestor och smarrig tårta som skänkts av Sätrabageriet. Valsätrakyrkans Scoutkår informerade om sin verksamhet och ställde även upp en karamellkanon(!) till barnens stora glädje.
Tack till ICA Norby, Jannes Blommor och Lindvalls Kaffe som även de bidrog med produkter.

Många lyssnade till Viveca Halldin Norbergs föredrag - ”Från Bondkyrkoby till Villastadsdel” - som tillika är namnet på den
skrift om områdets utveckling 1932-2012 som släpptes till försäljning efter föredraget.

För 30 år sedan initierades arbetet med boken om området och dess utveckling—nu är den äntligen klar!!

Från Bondkyrkoby till villastadsdel - beställningstalong
Första upplagan såldes slut på några minuter och nu ska andra upplagen snart tryckas. Den andra
upplagan blir faktiskt lite bättre och dessutom lite utökad! Småfel här och där har rättats till och
en del eftersökt material har glädjande nog dykt upp och har därmed krävt att några artiklar uppdateras. Ett avsnitt om Valsätrakyrkan och dess verksamhet har även tillkommit.
Ett ex av skriften bör ju finnas i alla våra hem och varför inte ge den som julklapp!?
Du som ännu inte har ett exemplar kan beställa den på denna talong!
Namn:____________________________ Adress: ___________________________________________
Jag beställer ____ exemplar av skriften/boken ”Från bondkyrkoby till villastadsdel” för 200 kr/st
Lägg talongen i min brevlåda på Nya Valsätravägen 1B (gula huset) - senast 31 oktober.
Du kan även maila din beställning till cg.velin@bredband.net

Fiber
Nu börjar förutsättningarna för att få in bredband via fiber till våra hus att klarna. Tyvärr
bor vi i ett område med sämsta möjliga förutsättningar. Här finns inga rör i gatorna där
fiberkabel kan dras och därmed krävs att nya rör grävs ner. Kommunen gör inget för att
bistå och en förening som vår är en bra förutsättning för att kunna genomföra ett dylikt
projekt. Cirka hälften av oss måste gå med för att kunna realisera ett införande till rimliga kostnader.
En mindre etapp kan till en början vara ett bra sätt att komma igång och dessutom ge erfarenheter som gör att etapp två kan gå smidigare. Vinterhalvåret är då de intresserade
ska bestämma sig för att gå med eller inte - så att arbetet med att fysiskt få in fiber i husen kan ske under sommarhalvåret.
Vi förbereder nu en enkät där alla förutsättningar finns beskrivna. Inom kort får du den i
brevlådan och då ber vi dig att svara på frågan om du vill få in supersnabbt (idag upp till
100 mbit/sek och snart 1 GBit/sek) bredband i ditt hus eller inte.
En väldigt preliminär kalkyl pekar på att kostnaden för att få in fiber i huset kommer att
bli ca 250 kr/mån i 20 års tid, om man inte betalar kontant förstås.

Informationsmöte om byggnationer vid Tryffelvägen
Den 25 oktober kl 1800 i Malmaskolans matsal kommer Maija Tammela från Stadsbyggnadskontoret att informera om vilken bebyggelse man planerar vid infarten till Trädgårdsstaden. Mot Norbyvägen planerar man flerbostadshus som har upp till fyra våningar och
längre in på Tryffelvägen planeras radhus. En samrådshandling har gått ut till sakägarna
och yttranden ska vara inne senast 26 november.
Närboende medlemmar har bildat en arbetsgrupp för att gemensamt och tillsammans med
föreningen kunna föra fram ev kritik och förslag till ändringar.
Vad tycker du? Hör av dig! (se rutan nedan) Se även dokument och förslaget på kommunens webbplats www.uppsala.se— skriv Tryffelvägen i sökrutan så hittar du enklast och
snabbast fram till dokumenten.

Smått och gott
Grop i gatan? Trasig gatlampa? - ring 018 727 40 45!
Pågår ett brott? - ring 112! annars 11414 till polisen.
Bidra till trafiksäkerheten— klipp ner häcken till 80 cm i korsningarna.
Du har väl betalt medlemsavgiften om 50 kr per hushåll?! — Ange namn och adress.
Har du bjudit in din granne på kaffe? Skriv och berätta!
Vi värnar om varandra för att undvika inbrott.

