Vårmarknad på Svamptorget!
Julmarknaden i december gav
mersmak och nu bjuder Södra
Norby villaförening tillsammans med handlarna på
torget till vårmarknad!
Välkomna till torget lördagen
den 14 maj kl 10-15. Då blir
det försäljning av ätbart,
drickbart och loppis, liksom
tävlingar och framträdanden:
Malmaskolans kör har lovat att
komma förbi, till exempel. Är

du intresserad av att sälja
loppisprylar? Titta på baksidan
av detta blad! Obs! Begränsat
med platser på torget obligatorisk anmälan senast
fredag fm den 13/5 men då kan
det förstås redan vara fullt.
Mer detaljerad information om
dagen kommer också att finnas
på hemsidan. Vi vill bidra till
att Svamptorget lever. Kom
och gör oss sällskap!

Mycket energi på årsmötet
Årsmötet hölls den 17 februari
i Malmaskolans matsal. Vi
inledde kvällen med ett besök
av Jonas Nordström, initiativtagare till ”Valsätra solenergiprojekt”, som efter det stora
intresset för solel nu bytt
namn till Uppsala solenergiprojekt. Jonas delade med sig
av sina erfarenheter av att
anlägga solel på sin villa och
bjöd in oss till att delta i
projektet för att satsa på
förnybar energi och pressa

priset på installationen. Mer
om projektet går att läsa via
vår hemsida www.norby.org.
På årsmötet avtackade vi
också kassör Ulrika Bengtsson
och Anders Norberg,
suppleant och tidigare kassör.
Nya i styrelsen är Åsa
Egemalm, suppleant och
Staﬀan Jonsson, ny kassör och
webbmaster. Vi planerar att ha
en ny aktivitet på tema energi.
Det blir dock tidigast till
hösten.

Dags att betala årsavgift
Nu har det blivit dags att
betala årsavgift för 2016.
Talong bifogas detta
utskick. Vi hoppas förstås
att ni vill vara med. Syftet
med föreningen ser du här
intill. Vi har funnits sedan
1932. Kom gärna med tips
och idéer till oss.
Kontaktuppgifter nedan.

OBS! LÄS ÄVEN PÅ
BAKSIDAN

OM FÖRENINGEN:
Fredrik Mattsson, ordförande
Anders Sonesson, vice ordförande
Staﬀan Jonsson, kassör
Marja Erikson, sekreterare
Mathias Näll, vice sekreterare
Åsa Egemalm, suppleant
CG Velin, suppleant
I vårt område finns ca 370 villor
och radhus. 2015 hade föreningen
291 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 kronor per hushåll och år.
Avgiften sätts in på plusgiro
47 78 72-6. OBS! Ange ditt
namn och adress, så vi vet som
betalat.
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).
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