Valsätra Egnahems& Fruktodlareförening

Verksamhetsberättelse för 2001
Valsätra egnahems- och fruktodlareförening har till uppgift att tillvarata medlemmarnas
intressen gentemot t.ex. kommunen och andra myndigheter. Föreningen har också till uppgift
att skapa trevnad och gemenskap inom vårt område.
Styrelsen för Valsätra egnahems- och fruktodlareförening får härmed avge följande
förvaltningsberättelse för 2001.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Bondeson
Birgitta Jansson
Valter Johansson
Staffan Jonsson
Henrik Holst
Viveca Halldin Norberg
Carl-Henric Wahlgren

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
vice sekreterare
suppleant
suppleant

Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har kallats till
styrelsesammanträdena.

Revisorer
Revisorer har under året varit:
Bertil Sellberg
Eva Busch
Anders Norberg
Erik Ronne

revisor
revisor
revisorssuppleant
revisorssuppleant

Medlemmar
Föreningen hade under året 233 betalande medlemshushåll samt 14 hedersledamöter.

Studiecirkel
En studiecirkel om områdets historia har pågått under året. Den har ett femtontal deltagare och
har haft sex sammankomster, där man bland annat arbetat med en uppdatering av de boende på
fastigheterna inom området. En utställning och en skrift planeras till föreningens 70årsjubileum 2002. Cirkelledare är Anders Norberg och Viveca Halldin Norberg.

Medlemsblad
Som ett led i föreningens strävan att sprida information och öka gemenskapen i området har
styrelsen utgivit fyra nummer av medlemsbladet.

Trafik
Vi har även detta år arbetat för en tryggare trafiksituation. Under året har blomlådor placerats ut
som farthinder på tre gator: Björklundavägen, Björkhagsvägen och Fältvägen. Blomlådorna har
bidragit till att sänka hastigheten på dessa gator. Vidare har föreningen medverkat till en ny,
förbättrad avspärrning mellam Malma ringväg och Nya Valsätravägen

Trädgårdsdag
I september anordnades en trädgårdsdag på Malmaskolan i samarbete med Malmaskolans
föräldraförening. Bland annat förekom föredrag av Maj-Lis Pettersson och Mattias Ivarsson,
bestämning av äppelsorter, tipspromenad, kaffeservering samt försäljning av varmkorv.

Grannsamverkan mot brott
Nya skyltar om grannsamverkan har satts upp i området. Tips på brottsförebyggande åtgärder
har också publicerats i medlemsbladet.

Remisser
Föreningen har varit remissinstans för ny översiktsplan för Uppsala kommun.

Rabatter
Föreningens medlemmar har under året fått rabatter på Flügger Färg samt Beijer Byggmaterial.

Ekonomi
Föreningens intäkter utgörs främst av medlemsavgifter. Medlemsavgiften har varit oförändrat
50 kronor per år. Kostnaderna hänför sig främst till trädgårdsdagen, studiecirkeln och kopiering
av medlemsinformation.
Styrelsen föreslår att årets resultat (25 kr) och tidigare balanserat resultat (12 531 kr)
disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning 12 556 kr.
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