!

Vi går mot ljusare tider och
firar detta med årsmöte i
Södra Norby villaförening.
Den 25 februari är föreningens
medlemmar välkomna till
Malmaskolans matsal, där vi
inleder med ett föredrag av
byggnadsantikvarie Per
Lundgren, Upplandsmuseet,
som talar om ”Hus i Norby i
1. Årsmötets öppnande !
2. Val av ordförande och
sekreterare för mötet !
3. Godkännande av röstlängd för
mötet !
4. Val av två justeringspersoner,
tillika rösträknare !
5. Fråga om mötet har utlysts i
behörig ordning !
6. Fastställande av dagordning !
7. Föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse. !
8. Föredragning av resultat- och
balansräkning !
9. Föredragning av
revisionsberättelsen !
10. Beslut om fastställande av
balans- och resultaträkning samt

olika tider - en exposé över
OM FÖRENINGEN: !
byggnadsstilar”. Start kl
Fredrik Mattsson, ordförande!
18:30. Årsmötet startar efter
Anders Sonesson, vice ordf.!
föredraget. Dagordning nedan. ! Ulrika Bengtsson, kassör!
Marja Erikson, sekreterare!
Vi vill vara en kanal för idéer Mathias Näll, vice sekreterare!
CG Velin, suppleant !
och tankar kring hur vi kan
göra vårt område ännu bättre. Anders Norberg, suppleant!
Med gemensamma krafter kan I vårt område finns ca 370 villor/
radhus. 2013 hade föreningen 225
vi få saker att hända.
betalande medlemmar. Föreningen
Välkomna med!
bildades 1932 av dem som byggde

!

!

hur resultatet enligt den fastställda
balansräkningen ska disponeras!
11. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen !
12. Föredragning av styrelsens
verksamhetsplan !
13. Beslut om budget och
medlemsavgift !
14. Val av: (baserat på valberedningens
förslag): Ordförande för 2014, Två
styrelseledamöter för 2014-2016 ,
Två styrelsesuppleanter för
2014-2016, Två revisorer för 2014,
Revisorssuppleant för 2014,
Valberedning för 2014 !
15. Behandling av styrelsens förslag
och i tid (senast 17/2) inkomna
förslag från medlemmarna.!
16. Övriga frågor !
17. Årsmötets avslutande !

VÅRTRÄFF: HUR BYGGA UT GAMLA HUS
Många egnahem som byggdes
på 1920- och 30-talen är
charmiga men väl små för
dagens behov. Så hur bygger
man ut med respekt för husets
karaktär? Söndagen den 6 april
kl 14-16 går vi runt och besöker
några utbyggda tjugo- och
trettiotalshus i södra Norby.
Det blir en liten provkarta på
olika sätt och metoder för att

bygga ut sitt hus. Samling vid
Malmaskolans matsal. Träﬀen är
ett samarrangemang mellan vår
förening och Svenska byggnadsvårdsföreningen och är öppen
för medlemmar i dessa
föreningar. Pris: 80 kr (inkl fika)
Föranmälan är obligatorisk till:
staﬀan.jonsson@norby.org
Betalning sker i samband med
aktiviteten. Först till kvarn.

de första husen i Valsätra, som
området då hette. 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 !
- 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: 80 kr per hushåll och år. Avgiften sätts in på plusgiro 47
78 72-6. Ange namn och
adress. !
Jubileumsåret 2012 gav föreningen ut boken ”Från Bondkyrkoby till villastadsdel”, en rikt
illustrerad bok om vårt områdes
historia. Pris: 300 kr. Beställ ett
exemplar av boken på: bok@norby.org eller ring (se nedan). !

Södra Norby villaförening!
plusgiro:47 78 72- 6 www.norby.org .Ordf: Fredrik Mattsson Fältv. 13, 0706-76 88 76, info@norby.org

