TREVNAD OCH GODA FÖRHÅLLANDEN
I höstas firade föreningen 80årsjubileum med boksläpp,
föreläsning, ponnyridning, hoppborg
och tipspromenad. Även i år planerar
vi för en höstaktivitet. Vi har en del
idéer men vill gärna få in tips och
idéer från er. Vad vill ni se, höra och
uppleva under föreningens
höstaktivitet i år? En av föreningens
syften är att ”verka för trevnad och
goda förhållanden inom området”.

En annan är att verka för goda
kommunikationer inom området,
som det står i stadgarna. För allas
trevnad och för att minska
olycksrisken på på våra småvägar
ställer föreningen ut farthinder i
form av blomlådor på några ställen.
Vi uppmanar också de som har
hörntomter att inte ha högre häckar
än 80 cm. Tillsammans gör vi
området ännu trevligare.

SNABBARE UPPKOPPLING MED FIBERKABEL
Vi undersöker nu förutsättningarna för
att få tillgång till bättre bredband via
fiber till våra hem. När vi exakt vet vad
som gäller kommer vi att genomföra
en enkätundersökning för att få reda
på hur många i området som skulle
vilja ha den högre bandbredden. Vill
man ha internet, TV, film, spel, musik

och telefoni via nätet krävs rejäl bandbredd och behovet förstärks av att
kvaliteten, och därmed mängden data
att överföra, hela tiden ökar. Internet
används även allt flitigare när skolbarnen ska göra sina läxor. Bandbredden
varierar nu beroende på vilket avstånd
man har till en kopplingspunkt.

Vid förenings årsmöte
i februari valdes följande
styrelse:
Fredrik Mattsson, ordf.
Anders Sonesson, vice ordf.
Ulrika Bengtsson, kassör
Marja Eriksson, sekreterare
Mathias Näll, vice sekreterare
CG Velin, suppleant
Anders Norberg, suppleant

I vårt område finns ca 370
villor/radhus varav ca hälften
är medlemmar, 2012 var det
218 betalande medlemmar.
Föreningen bildades 1932 av de
som byggde de första husen i
området. I stadgarna står att
föreningens ändamål är:
- att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen
angående allmänna platser
och vägar inom området
- att verka för goda kommunikationer till och inom området

PLANER FÖR TRÄDBESKÄRNINGSKURS
Föreningen planerar för att arrangera en trädbeskärningskurs. Mer
information kommer. Planen är att SNV:s medlemmar kommer att få
subventionerat pris.

NY HEDERSLEDAMOT UTSEDD
Före årsmötet fick vi en spännande föreläsning av arkeolog Jonas Wikborg
om de arkeologiska utgrävningar som genonförts på Malma äng, invid Valsätraskolan. På mötet kungjordes också att den avgående styrelseledamoten Viveca Halldin Norberg utsetts till hedersledamot för sina insatser för
föreningen i decennier. Den avgående ordföranden CG Velin tackades för
sina insatser. Han har varit ordförande sedan 2007.

INNEHÅLLSRIK BOK OM VÅRT OMRÅDE
Jubileumsåret 2013 gav föreningen ut boken Från Bondkyrkoby till villastadsdel. Det är en rikt illustrerad bok om vårt områdes spännande
historia. Finns att köpa för 300 kronor. Kontakta styrelsen!

- att verka för att trevnad och
goda förhållanden råder inom området
- att främja fruktodlingen och
därmed sammanhängande
frågor
- att i övriga avseenden, som
berör medlemmarnas gemensamma intressen inom
området , tillvarataga dessa.
Intäkterna utgörs av medlemsavgift, som årsmötet i år
beslutade höja till 80 kr per
hushåll och år. Avgiften sätts
in på plusgiro 47 78 72-6.
Ange namn och adress.
Plusgiroblankett medföljer
detta nyhetsbrev.
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