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Fd Valsätra egnahems– och fruktodlarförening

Vikingaby på Malma Äng?
Innan byggnationerna, som nu pågår för fullt på Malma Äng, gjordes en arkeologisk
slutundersökning av de lämningar som finns där från förhistorisk tid.
Projektledaren Jonas Wikborg, från SAU (Societas Archaeologica Upsalaensis)
berättar om vad man har kommit fram till och vilka fynd man gjordel

** Välkomna till Malmaskolans matsal 13 FEBRUARI KL 19:00 **
.. och därefter blir det ÅRSMÖTE enligt nedanstående dagordning.

Kallelse

Medlemmarna i Södra Norby Villaförening kallas till årsmöte
13 februari i Malmaskolans matsal.
Årsmötet börjar ca 20:00 efter det inledande anförandet.
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Årsmötets öppnande
Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.
Godkännande av röstlängd för mötet
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning
Godkännande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Föredragning av resultat- och balansräkning
Föredragning av revisionsberättelsen
Beslut om fastställande av balans– och resultaträkning
Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda
balansräkningen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budget
Beslut om budget och medlemsavgift
Val av: (baserat på valberedningens förslag)
Ordförande för ett år
Två styrelseledamöter för två år
Två styrelsesuppleanter för ett år
Två revisorer för ett år
Två revisorssuppleanter för ett år
Valberedning för ett år
Behandling av styrelsens förslag och i tid (senast
5 februari) inkomna motioner från medlemmarna.
Övriga frågor
Årsmötets avslutande
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Fiber— är du intresserad av att investera i det?
Vi har nu underlag och en ungefärlig kostnadsbild från en leverantör av fiber.
Andra leverantörers förslag är på gång men inte klart ännu.
Då informationen är omfattande och utrymmet här i bladet begränsat, kommer vi
att lägga ut informationen på hemsidan och föreningens facebooksida.
Utifrån den informationen får var och en anmäla sitt intresse för att dra in fiber
eller inte.
Målet är att under året ta fram och presentera underlag för beslut och sedan
samla alla intresserade för att under nästa vinter kunna skriva avtal med var och
en. Kabeldragning och installation skulle då kunna komma igång under sommaren
2014.
Ge mig din mailadress redan nu om du är intresserad av fiber för TV, data och telefoni med en kapacitet på upp till 1 Gbit/sek. Maila till cg.velin@bredband.net.

Detaljplaner för Tryffelvägen och Bernadottestigen
Yttranden på samrådshandlingarna har skickats till kommunen från sakägare och
även från föreningen. I båda fallen är grundinställningen positiv till byggnationerna men starka krav på en bebyggelse som bättre passar in vad gäller höjd, utseende och placering har framförts.

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. 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

