Valsätra Egnahems& Fruktodlareförening

Verksamhetsberättelse för 2002
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 2002.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Håkan Bondeson
Birgitta Jansson
Valter Johansson
Staffan Jonsson
Henrik Holst
Viveca Halldin Norberg
Hans-Erik Malmberg

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
vice sekreterare
suppleant
suppleant

Styrelsen har hållit sex 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 234 betalande medlemshushåll samt 14 hedersledamöter.

Studiecirkel
En studiecirkel om områdets historia har pågått under året med ett femtontal deltagare. Man har
bland annat färdigställt en utställning om samtliga fastigheter inom området. Utställningen har
visats på Malmaskolans dag samt vid föreningens 70-årsjubileum. Cirkelledare har varit Anders
Norberg och Viveca Halldin Norberg.

70-årsjubileum
Föreningen har under året fyllt 70 år. Det firades den 20 oktober i Malmaskolan med ett
program med musik, talare och servering av tilltugg. Ett hundratal personer deltog i

jubileumsfirandet. Jubileumsfestkommittén har bestått av Viveca Halldin Norberg, Håkan
Bondeson, Charlotte Almgren, Bertil Sellberg, Kerstin Hansson och Birgitta Jansson

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.

Beskärningskurs
I mars anordnades en kursdag om beskärning av fruktträd. Ett tiotal personer deltog i kursen.
Kursledare var landskapsarkitekt Mikael Bergman.

Grannsamverkan mot brott
Tips på brottsförebyggande åtgärder har publicerats i medlemsbladet.

Remisser
En skrivelse har sänts till Stadsbyggnadskontoret angående ändring av detaljplanen för
kvarteret Mullögat. Föreningen motsätter sig att parkmark omvandlas till bostadsmark.

Rabatter
Föreningens medlemmar har under året fått rabatter på Flügger Färg, Beijer Byggmaterial,
J F Jansson Rör samt Ekeby Bruk Kakel & Inredning.

Ekonomi
Föreningens intäkter utgörs främst av medlemsavgifter. Medlemsavgiften har varit oförändrat
50 kronor per år. Kostnaderna hänför sig främst till jubileumsfirandet, studiecirkeln och
kopiering av medlemsinformation.
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