Verksamhetsberättelse för 2003
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 området samt främja fruktodling.
Styrelsen för föreningen får härmed avge följande förvaltningsberättelse för 2003.
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Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har kallats
till och deltagit i styrelsesammanträdena.
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Medlemmar
Föreningen hade under året 225 betalande medlemshushåll samt 3 hedersledamöter.
Nya medlemmar har anslutit sig till föreningen från främst Skivlingsvägen och Malma
Ringväg (hitom Tallbacksvägen).

Stadgerevision
En arbetsgrupp ur styrelsen har arbetat med en översyn och modernisering av stadgarna
tillsammans med en jurist boende i området, Per Gröningson. Förslaget till nya stadgar
presenteras på årsmötet 2004.

Trafik
Vi har även detta år arbetat för en tryggare trafiksituation. Styrelsen har undersökt
möjligheten till hastighetsbegränsning inom området från 50 till 30, något som verkar
vara på gång inom fler villaområden i Uppsala. Styrelsen har också undersökt
möjligheten till farthinder i vägen så kallat ”gupp” av något slag. Det är inte
genomförbart enligt Gatu- och trafikkontoret. 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, till fördel för säkerheten.

Grannsamverkan mot brott
Tips på brottsförebyggande åtgärder har publicerats i medlemsbladet.
Grannsamverkansskyltar har beställts hos polisen och placerats vid infarterna till vårt
område, samt på ytterligare väl synliga platser i området.

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

Ekonomi
Föreningens ekonomi är i god balans. Intäkter utgörs främst av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften har varit oförändrad, 50 kronor per år. Kostnaderna hänför sig främst
till kopiering av medlemsinformation, materialåtgång i samband med utställningsarbetet
samt ett bidrag till spolning av isen på Malmaskolan.

Informationskanaler/trycksaker
Medlemsblad
Som ett led i föreningens strävan att sprida information och öka gemenskapen i området
har styrelsen utgivit fyra nummer av medlemsbladet. Kvarteret Jakthunden (det nyligen
bebyggda kvarteret vid Svamptorget) kommer också att få ta del av medlemsbladet från
och med 2004.
Webbplatsen
Webbplatsen www.norby.org startades i april 2003. Den drivs i Valsätra Egnahemsoch fruktodlareförenings regi. Det är en webbplats speciellt för oss som bor i Norby.
Arbetet sker på initiativ av den förre sekreteraren i föreningen, Staffan Jonsson. Det är
också han som är redaktör och driver utvecklingen av webbplatsen. Här hittar du
nyheter och information om vårt område. Du hittar också länkar till föreningar, företag
och service i Norby. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.
Jubileumsskrift
Jubileumsskriften som beräknades bli färdig under första halvåret 2003 har, främst på
grund av en av redaktionsmedarbetarnas bortgång, skjutits på framtiden. En ambition att
slutföra arbetet finns dock.
Utställningsverksamhet
Utställningen om områdets historia visades på Malmadagen i maj. Det var en mycket
uppskattad och välbesökt aktivitet.
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