Våraktivitet: Vandring i det nya Rosendal
Det händer mycket i vår närhet. Följ
med på vandring onsdagen den 6
maj där det för inte så länge sedan var
öppna fält, betesmark för hästar och
golfbana – Rosendal. Som vår ciceron
har vi Germund Landqvist,
projektledare för exploatering vid
Uppsala kommun, som berättar om

tankarna kring det nya stora bostadsområdet. Samling kl 18.30 utanför
SEB USIF Arena. Aktiviteten är
gratis och öppen för alla medlemmar i
Södra Norby villaförening. Är du inte
medlem ännu? Se mer nedan om hur du
går tillväga för att bli medlem i villaföreningen i år.

Nytt om Tryﬀelvägen och Skivlingsparken
Planerna på byggnationer vid
infarten till Trädgårdsstaden är, som
vi skrivit om förut, överklagade till
högsta instans av nio sakägare. Läs
mer om ärendet på vår hemsida.

Där kan du också läsa om den
omfattande upprustningen av
Skivlingsparken som snart sätter
igång. Det blir ny lekplats, utomhusgym och äventyrsstig, bland annat.

Hur livet såg ut här i området förr i tiden
Torsdagen den 26 februari hade
föreningen årsmöte i matsalen på
Malmaskolan. Efter sedvanligt
årsmöte berättade Viveca Halldin
Norberg, uppvuxen och bosatt i
området sedan 1940-talet, om våra

kvarter, dess rika historia och
utveckling, Föredraget handlade
bland annat om varför vägarna i
området heter som de heter, om
Valsätra gårds betydelse och om de
som bodde här före oss – vikingarna.

Dags för medlemsavgift för år 2015
Föreningen växer och det är vi
förstås mycket glada över. Denna
gång väljer vi att inte dela ut
plusgiroblanketter till alla, då det
är många som inte längre använder
sådana och det därmed blir en
onödig kostnad. Se kopian av
blanketten nedan som en

påminnelse om att det är dags för
betalning. Den är inte giltig som
blankett. Inbetalning, pg: 47 78
72-6. Summa 80 kronor. OBS!
Önskar du en förtryckt blankett?
Hör av dig (se nedan för kontaktuppgifter) så lägger vi en sådan i
din brevlåda.

OM FÖRENINGEN:
Fredrik Mattsson, ordförande
Anders Sonesson, vice ordförande
Ulrika Bengtsson, kassör
Marja Erikson, sekreterare
Mathias Näll, vice sekreterare
CG Velin, suppleant
Anders Norberg, suppleant
Staﬀan Jonsson, webbredaktör
2014 hade föreningen 232 betalande medlemmar. Föreningen
bildades 1932 av dem som byggde
de första husen i Valsätra, som
området då tillhörde. 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.
BOKTIPS! ”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).
Intäkterna utgörs av medlemsavgift.(80 kronor per hushåll/år).

I KORTHET:
Vi planerar en aktivitet på
tema energi senare i år
Bygge vid Malma gård? vi följer utvecklingen
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