Loppis på Svamptorget…
Lördagen den 1 oktober anordnar föreningen tillsammans
med grannförening Norby egnahemsförening en loppmarknad på Svamptorget. Sälj av ditt överflöd - och gör
fynd! Om du vill sälja, obligatorisk anmälan på:
loppis@norby.org. Kostnad: 25 kr om du är medlem, 50
kronor icke-medlem. Du tar med eget bord, loppis kl 11-14.
Vid anmälan får du mer information från Staﬀan Jonsson.

… och sedan julmarknad!
En jul- och en vårmarknad har vi ordnat under vinter och vår och nu
är det dags att slå på trumman för den kommande julmarknaden. I år
provar vi något nytt - en kvällsmarknad torsdagen den 15 december
kl 15-20. Traditionell marknad inklusive diverse julmat, julbak, julklappstips, underhållning, mat och dryck erbjuder vi under kvällen,
då snön självfallet ligger tung på taken och en och annan Norbybo
förhoppningsvis är vaken. Säljer du hantverk och vill delta? Kontakta
Eva Nedergård på Ateljé 54 på Svamptorget: eva@atelje54.se

Och detta har redan hänt:
Tillsammans med egnahemsföreningen ordnade vi en barndag i
Skivlingparken en lördag i augusti. Flera hundra glada barn och
vuxna kom och gick tipspromenad, red på ponnyhästar, provade
parkour och fick gedigen genomgång av gymmet av instruktörer som
företaget Lappset bjöd på. Det åts så mycket korv att UNIK fotboll
fick åka och köpa ny korv vid flera tillfällen. Kanske kan detta evenemang bli en tradition. Föreningen deltog också när Malmaskolan
firade sin 50-årsdag i början av september. Vi överlämnade en present, en uppförstorat foto på hur platsen såg ut innan skolan fanns.
Då låg här en plantskola för tall- och granplantor och rektorn hade
påpassligt klätt sig till trädgårdsmästare denna dag. Föreningens hedersledamot Viveca Halldin-Norberg höll också tal i form av en tillbakablick över skolans historia.

Påminnelse om årsavgift
Och så vill vi passa på att
påminna om medlems-avgiften
för 2016. Är du osäker på om
du betalat i år? Skicka ett
mail så kan vi berätta:
info@norby.org. Många gamla
medlemmar har ännu inte
betalt för i år. Talongen
medföljde i våras. Plusgiro: 47
78 72-6. Att bara medlem
kostar 80 kr/hushåll och år.

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
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.
”Från Bondkyrkoby till villastadsdel”, föreningens rikt
illustrerade bok om vårt områdes
historia finns till försäljning. Pris:
300 kr. Beställ ett exemplar på:
bok@norby.org eller ring (se nedan).
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