Gå kurs i hjärt-lungräddning!
Lördagen den 28 april kl
10.00-13.15 erbjuder vi våra
medlemmar en kurs i hjärtlungräddning med hjärtstartare. Inga förkunskaper
krävs för att vara med.
Vi kommer att lära oss hur
man kontrollerar livstecken,
om medvetslöshet - sidoläge,
om att larma on att utföra
hjärt-lungräddning och diverse
om hur hjärtstartare fungerar.

Kursen är gratis för medlemmar och Röda korset står för
genomförandet. Platsen är
Malmaskolans matsal och eftersom kursen är praktisk
uppmanas du ha oömma kläder. Få platser kvar, då många
anmälde sig direkt på årsmötet. Anmäl dig med namn,
mailadress och telefon till
info@norby.org. eller ring på
0706- 76 88 76 (Fredrik). Först
till kvarn! Inte medlem än? Se
information nedan.

Grattis Christina!
Årsmötet hölls den 21 mars i
Malmaskolans matsal. Nyinvald i styrelsen är Anna Hamberg Sjögren, som är uppvuxen
i området och återflyttad med
sin familj. Välkommen i styrelsen! Grattis säger vi också till
Christina Sahlberg, som blev
den lyckliga vinnaren i lott-

dragningen av ett presentkort
på 500 kr”till trädgårdens förskönande”, som följde efter
årsmöte. Vill du läsa verksamhetsberättelse och verksamhetsplan eller stadgar, läs mer
på www.norby.org. Bidra gärna
till lokalnyheterna på hemsidan.

Medlemsavgift 2018
Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2018. Kostnaden är
80 kronor per hushåll. Du betalar till bankgiro: 364-0174 eller
swishar till: 123-2317857. Skriv namn och adress. Med ditt medlemskap stödjer du lokalt engagemang där du bor. Är vi många engagerade kan vi tillsammans göra vårt område ännu bättre. Ett blad
med bankgirotalong delas också ut för den som föredrar sådana
när du betalar.

OM FÖRENINGEN:
Fredrik Mattsson, ordf.
Anders Sonesson, v. ordf.
Staﬀan Jonsson, kassör
Mathias Näll, sekreterare
Anna Sjögren Hamberg,
ledamot
Lisa Engström, suppleant
CG Velin, suppleant
Föreningen bildades 1932
av dem som byggde de
första husen i Valsätra, som
området då tillhörde. Föreningen är nu en ideell förening.
Föreningen ska:
- verka för att trevnad och
goda förhållanden råder
inom området
- tillvarata medlemmarnas
gemensamma intressen i
frågor som rör vägar,
kommunikationer och
annan oﬀentlig service,
fritidsområden, gemensamma anläggningar och
andra liknande frågor
som kan påverka boendemiljön inom området.
- skall ägna uppmärksamhet åt frågor som i ekonomiskt hänseende kan
påverka boendet.
Intäkterna utgörs av medlemsavgift: 80 kronor per
hushåll och år.
Bli medlem. Läs här intill
hur du gör.
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