!

Nu nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror. Det
är vi väldigt många som
uppskattar och njuter av.

Med detta nyhetsblad
önskar vi er alla en trevlig
sommar! Välkomna med i
föreningen.

NY CHANS ATT LÄRA SIG ATT BESKÄRA TRÄD
Förra kursen i trädbeskärning
som föreningen anordnade blev
en succé och vi har planer på
en ny kurs till hösten. I vårt
nästa nyhetsbrev kommer vi att

informera om datum och pris.
Kursen anordnar vi för föreningens medlemmar och avgiften subventioneras. Ni är
välkomna med på kurs!

NY LIVSMEDELSHANDLARE PÅ SVAMPTORGET
ICA Norby har fått en ny ägare.
Thomas Ottosson har tagit
över efter Jan Andersson, som
tog över butiken efter sina
föräldrar 1987. Thomas låter
hälsa att han tacksamt tar emot
idéer för butiken. Maila på:
thomas.x.ottosson@supermarket.ica
.se eller kom in i butiken med
dina förslag och önskemål.!

Nästa år är det 5o år sedan
Svamptorget kom till och
föreningen har förhoppningar
om en uppfräschning av torget,
som nu är en tämligen bedagad
plats. Föreningen vill få
kommunen och andra aktörer
att bidra med det de kan till
ökad trivsel och har därför
initierat en dialog om saken.

FLERA AKTIVITETER OM HUSENS HISTORIA
Föreningen hade årsmöte i
början av året. Den sittande
styrelsen valdes om, liksom
övriga förtroendevalda. Före
årsmötet höll Per Lundgren,
byggnadsantikvarie från
Upplandsmuseet ett uppskattat
föredrag. Utifrån foton på nya
och äldre hus i vårt område,
berättade han om olika bygg-

nadsstilar och deras historiska
rötter. !
Hur bygger man ut med
respekt för husets karaktär?
Det var frågan i början av april
då vi tillsammans med Svenska
byggnadsvårdsföreningen bjöd
in till rundvandring i området
med föreningens Staﬀan
Jonsson som ciceron.

MÅNGA GICK TILL VALURNORNA I NORBY
Norbyborna har, som övriga
medborgare i EU, gått till val. I
de valdistrikt som huvuddelen
av våra medlemmar bor i var
valdeltagandet högt: 73-75 %
gick och röstade. I distrikt

Västra Norby ( bl a Lugnet och
Trädgårdsstaden) blev
Miljöpartiet största parti. I
distrikt Södra Norby blev
Folkpartiet största partiet.

OM FÖRENINGEN: !

!

Fredrik Mattsson, ordförande!
Anders Sonesson, vice ordf.!
Ulrika Bengtsson, kassör!
Marja Erikson, sekreterare!
Mathias Näll, vice sekreterare!
CG Velin, suppleant !
Anders Norberg, suppleant!

!

I vårt område finns ca 370 villor/
radhus. 2013 hade föreningen 225
betalande medlemmar. Föreningen
bildades 1932 av dem som byggde
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. PG-TALONG BIFOGAS DETTA NYHETSBLAD!!
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

