Julmarknad på Svamptorget!
Lördagen den 28 november kl
10-16 anordnar villaföreningen
tillsammans med flertalet av
butiksinnehavarna en julmarknad
på Svamptorget, som fyller 50 år i
år. Torghandel med allt vad det
kan innebära, dansuppvisning,
fiskdamm, ansiktsmålning och
pepparkaksutsmyckning är några
av aktiviteterna. Flera föreningar i

området kommer också att delta
liksom förhoppningsvis kören
från Malmaskolan. Vi säljer vår
bok och håller ett litet tal. Vi
hoppas att marknaden kan bli
startskottet på flera aktiviteter på
torget. Vill du bidra? Hör av dig!
Vi hälsar också två nya välkomna
till torget: Silversmeden Ateljé 54
och Bellis blomsterhandel.

Nu stundar invigning av Skivlingsparken
Omvandlingen av Skivlingsparken är snart till ända och
fredagen den 6 november kl
14.30 invigs parken oﬃciellt.
Staden bjuder på korv, saft och

kaﬀe. En ny spång genom
skogen, utomhusgym, ett soldäck
och ett flertal nya lekställningar
kan vi nu glädjas åt och ta i
besittning. Bland annat.

Många i Rosendal

Funnit fem fel ?

Många medlemmar följde med på
rundvandringen i Rosendal, då
Germund Landqvist och Sara
Ryttar från Uppsala kommun
berättade om tankarna kring det
nya stora bostadsområdet. Under
hösten har kommunen också
anordnat en så kallat dialogmöte
om visionerna för hela Södra
staden. Inga nyheter fanns då om
ev. byggnationer vid Malma gård.

Om du upptäcker krossat glas,
gropar, stora vattensamlingar
eller buskage som skymmer
sikten, kan du hjälpa
kommunen att snabbare
åtgärda dessa fel och brister.
Kontakta Uppsala kommun på
018-7274045 eller mejladress:
fel.gatapark@uppsala.se.Vi kan
alla bidra till trivseln i
området.

Vi saknar dig!

Energidag i vår

Med detta medlemsblad följer
en inbetalningsblankett för
medlemsavgift. Vi valde att inte
lämna ut talonger tidigare i år
men då många, jämfört med
förra året, inte har betalt
årsavgiften för i år bifogar vi nu
en blankett. Summan är 80
kronor/hushåll. Vi hoppas att få
se dig som medlem!

Under våren planerar vi en dag
på tema energi: med energispartips och information om
diverse värmesystem. I början
av året kan du också se
framemot vårt årsmöte med
en ännu hemlig föreläsning.
Prel. årsmötesdatum är satt till
den 17 februari kl 18.30.

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).
Föreningens intäkter utgörs
av medlemsavgift (80 kronor
per hushåll/år).
Fler nyheter och information
på www.norby.org
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