Sensommar är skördetid.
Nu kör vi en ny omgång
av den uppskattade
trädbeskärningskursen. !

Vi passar också på att
informera om andra
evenemang på temat.
Glad höst till er alla! !

NU BLIR DET TRÄDBESKÄRNINGSKURS!
Välkommen med på kurs under
ledning av trädgårdsmästare
Cecilia Hakfelt. Kursen är i två
delar: torsdagen den 18/9 är det
teori kl 18-21 och lördagen den
20/9, cirka kl 10-17, arbetar
deltagarna praktiskt. Priset är
500 kronor per deltagare och
föreningen subventionerar.
Anmäl dig på: info@norby.org
el. 0706-768876. Maximalt 10
kursdeltagare! Först till kvarn.
Sista anmälan: 11/9! Om
intresset blir mycket stort kan
praktikdelen också ges under
söndagen. Vid anmälan får du

!
!

ÄPPELDAGAR!

Den 20-21 september kan du få
dina äpplen sortbestämda,
prova att musta av egen skörd
och lära dig att känna igen våra
vanliga äppelsorter. Plats är
Linnés Hammarby och medverkande är bland andra Norbybon Mattias Iwarsson från
SLU. För att få dina äpplen
sortbestämda bör du ta med
fem fina äpplen per sort. Kombinera detta med vår trädbeskärningskurs samma helg! !

mer information om plats etc.
”Vi kan varmt rekommendera
denna kurs! Roligt och lärorikt”
säger styrelsemedlemmen
Anders Sonesson, som var en
av deltagarna förra gången det
begav sig. !
Kursen är öppen för alla
föreningens medlemmar. Om
du vill gå kursen men ännu inte
är medlem går det utmärkt att
bli medlem nu. Se mer i
högerspalten. Samma helg är
det också Äppeldagar i Linnés
Hammarby (se nedan).

!NORBY TORPDAG!
!

Visste du att det ligger ett
gammalt soldattorp i Norby,
där 17 indelta soldater bott och
verkat sedan 1684? Soldattorpets Dag firas söndagen den 7
september kl 12-15 och vi rekommenderar ett besök. Visningar, föredrag och kafé. Föreningen Norby Soldattorp arrangerar. Torpet ligger längs
Kvickstensvägen, i kanten av
Hågadalen, där Norby övergår
i Eriksberg.

VI HAR GLÄDJE OCH NYTTA AV VARANDRA! !
Vår förening består av en brokig samling Norbybor, en del
har bott i området i decennier
och andra är nyinflyttade
barnfamiljer. Kom med du
också! Gemensamma frågor

kan vi driva tillsammans med
grannarna. Och trevliga är de
också. Anmäl gärna din mail-!
adress till oss, så kan vi lättare
och snabbare nå ut med information. Idéer? Hör av dig. !

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!

!

Föreningen bildades 1932 av dem
som byggde de första husen i Valsätra, som området då hette. I
vårt område finns ca 370 villor
och radhus. 2013 hade föreningen
225 betalande medlemmar. !
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.Ordförande: Fredrik Mattsson Fältvägen 13, 0706-76 88 76, info@norby.org

