FRAMTIDEN ÄR FÄRGSPRAKANDE
E!er en härligt lång och varm sommar kan vi nu glädjas åt
"uktskörd, höstprakt och det rogivande i att kratta löv.
Föreningens styrelse glädjer sig också åt ti#strömningen av
betalande medlemmar och hoppas förstås att så många som
möjligt i södra Norby vi# vara med. Föreningens sy!e och hur
du går ti#väga för att bli medlem står att läsa i rutan inti#.
Här nedan kan du läsa om vår kommande medlemsaktivitet.
Välkommen att höra av dig med synpunkter och idéer för
kommande aktiviteter. På hemsidan www.norby.org kan du
också läsa mer om oss och om Norby. Vi# du veta a#t om vårt
område: Köp vår spännande och digra bok!
HÖSTENS AKTIVITET: TRÄDBESKÄRNING
Nu är det dags för föreningens
höstaktivitet. Trädgårdsmästare
Cecilia Hakfelt håller
fruktträdbeskärningskurs för
SNV:s medlemmar. Kursen ges i
två delar: teori torsdagen den
3/10 kl 18-21 och praktik
lördagen den 5/10, kl 10-16.
Först till kvarn! Anmäl dig per
mail eller telefon nedan. Om
intresset är stort kan en extra
praktikdag hållas den 6/10.
Teoridagen är dock densamma
för de båda grupperna.
Optimalt antal, sammanlagt: 16
personer. Priset för kursen är

500 kronor/deltagare. SNV
subventionerar kursavgiften och
priset kan därför hållas lågt.
Plats, exakt tid och hur du
betalar kursen meddelas när du
får besked om att du beretts en
plats. Glöm inte att uppge
namn, mail och telefonnummer
när du anmäler dig. Vill du gå
kursen men är ännu inte
medlem? Betala in årets
medlemsavgift. Om intresset är
stort för kursen finns möjlighet
att ordna en motsvarande kurs
också under vårvintern (mars/
april).

DAGS FÖR FIBER I DELAR AV SÖDRA NORBY
Företaget Uppsala stadsnät har
efter ett möte i mitten av augusti
nu beslutat att under hösten
anlägga fiberkabel i delar av
föreningens område. Med
fiberanslutning får du som
villaägare bland annat snabbare
internet. Arbetet har kommit

olika långt i olika delar av våra
kvarter. För den senaste
informationen, kontakta Uppsala
stadsnät på telefon 018-495 01 00
eller läs mer på deras hemsida
www.uppsalastadsnat.se. Läs
också om frågan på vår hemsida
www.norby.org.

Om föreningen:
Fredrik Mattsson, ordförande
Anders Sonesson, vice ordf.
Ulrika Bengtsson, kassör
Marja Erikson, sekreterare
Mathias Nä!, vice sekreterare
CG Velin, suppleant
Anders Norberg, suppleant
I vårt område finns ca 370 villor/radhus. 2012 hade föreningen
218 betalande medlemmar. Föreningen bildades 1932 av dem som
by#de de första husen i Valsätra,
som området då hette. I stadgarna står att föreningens ändamål
är:
- att ti!varataga medlemmarnas
gemensamma intressen angående
a!männa platser och vägar inom
området
- att verka för goda kommunikationer ti! och inom området
- att verka för att trevnad och
goda förhå!anden råder inom
området
- att $ämja $uktodlingen och
därmed sammanhängande
$ågor
- att i övriga avseenden, som
berör medlemmarnas gemensamma intressen inom
området , ti!varataga dessa.
Intäkterna utgörs av medlemsavgi%, som årsmötet i år beslutade höja ti! 80 kr per hushå!
och år. Avgiften sätts in på
plusgiro 47 78 72-6. Ange
namn och adress. Plusgiroblankett följde med det förra
nyhetsbrevet.
Jubileumsåret 2012 gav föreningen ut boken ”Från Bondkyrkoby till villastadsdel”,
en rikt i!ustrerad bok om vårt
områdes historia. Pris: 300 kr.
Kontakta SNV för bestä!ning..
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