Verksamhetsberättelse för 2004
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 verksamhetsberättelse för 2004.
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Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har kallats till
och deltagit i styrelsesammanträdena. Alla möten justeras.
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Medlemmar
Föreningen hade under året 236 betalande medlemshushåll samt två hedersledamöter.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är i god balans. Intäkter utgörs främst av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften har enligt årsmötets beslut varit oförändrad, 50 kronor per år.
Föreningens kostnaderna hänför sig främst till kopiering av medlemsinformation,
medlemskap i Villaföreningen och hyra av samlingssal i Björkåsa.
Från O. Larssons fond som föreningen förvaltar kan man som medlem ansöka om ett
bidrag till trädgårdens förskönande på ca 150-200 kr. Två medlemsfamiljer har sökt och
erhållit bidrag under året.

Stadgerevision
En grupp bestående av representanter från medlemmarna och styrelsen har under året
ytterligare bearbetat det stadgeförslag som presenterades vid årsmötet 2004. Alla
medlemmar har genom medlemsbrevet fått information om hur de kunnat ta del av det
nya förslaget. Vid ett medlemsmöte den 25 oktober i Björkåsa antogs förslaget i första
läsningen. Förslaget kommer att framläggs för andra läsningen och beslut vid årsmötet
2005.

Trafik
Styrelsen har med intresse följt diskussionerna i media kring hur kommunen tänker sig
att hantera önskemålet om minskade hastigheter inom ett antal villaområden i Uppsala.
Man tänker från kommunalt håll beta av område för område och placera ut skyltar med
informationen ”Max 30”, vilket innebär ett önskemål om att trafikanterna bör köra max
30 km/tim. Styrelsen har skickat in ett önskemål om att få ta del av dessa skyltar och
hoppas på en skyndsam hantering. Under året har blomlådor placerats ut som farthinder
på fyra gator: Björklundavägen, Björkhagsvägen, Nya Valsätravägen samt Fältvägen.
Blomlådorna har bidragit till att sänka hastigheten på dessa gator, till fördel för
säkerheten.

Byggnationer inom området
Planläggning av några delar av vårt område har bevakats genom närvaro på offentliga
möten, samtal med beslutsfattare samt informerats om i medlemsbladet och på
webbplatsen. De aktuella tomterna är Tryffelvägen/Grandungevägen samt kvarteret
Pluggskivlingen vid Malmaskolan. Inga beslut om byggnation har fattats.

Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkansskyltar finns som tidigare utplacerade i vårt område. En representant i
styrelsen har vid åverkan på dessa ersatt dem så snart detta har uppmärksammats. I
medlemsbladet har tips på ”hur man kan lura tjuven” presenterats.

Rabatter
Inställningen till rabatter har under hösten gradvis förändrats från företagens sida.
Generellt menar de att föreningen inte har någon större marknadsföringsstyrka som
gynnar företaget, föreningen orkar inte/kan inte styra i enskilda köpsituationer, följer
inte upp att marknadsföringen gör nytta för den speciella butiken. Butikerna å sin sida
har inget eget uppföljningssystem för att enkelt se att rabattgivningen ”lönat sig”. En
rabattgivning kan som bäst ske som ett slags sponsring och grundas på välvilja eller
särdeles goda personliga kontakter. Utifrån en genomgång av de rabattgivare som varit
aktuella tidigare (Flügger Färg, Beijer Byggmaterial, J F Jansson Rör samt Ekeby Bruk
Kakel & Inredning), har styrelsen kommit fram till att rabatterna inte självklart
fortsätter. Arbetet med att hitta nya infallsvinklar på den uppkomna situationen pågår.

Informationsspridning
Medlemsblad
Som ett led i föreningens strävan att sprida information och öka gemenskapen i området
har styrelsen utgivit tre nummer av medlemsbladet. Det delas ut till alla boende i
området. Det är den viktigaste informationskanalen för föreningen.
Webbplatsen
Webbplatsen www.norby.org startades i april 2003. Den drivs i Valsätra Egnahemsoch fruktodlareförenings regi men arbetet sker på initiativ av den förre sekreteraren i
föreningen, Staffan Jonsson. Det är också han som är webbredaktör och driver
utvecklingen av webbplatsen. Antalet besökare ökar stadigt speciellt sedan ”reklam” för

den gjorts hos Malmaskolans föräldrar. Innehållet är allt från aktuella artiklar om saker
som är på gång till presentationer av företag samt områdets historia. Här finns också
information om vår förening med kontaktinformation, utgivna medlemsblad och
historiska artiklar. Alla föreningar i Norbyområdet är inbjudna att delta med material.
Marknadsföring har också skett via löpsedlar som klistrats upp på bl.a. lyktstolpar och
elskåp.
Utställningsverksamhet
Utställningsverksamheten har vilat under det gångna året.

Medlemsaktiviteter
Visning av Botaniska trädgården
I maj erbjöds medlemmarna en visning av Botaniska trädgården. Det var Magnus Lidén
som på ett underhållande och kunnigt sätt berättade om växternas liv och Botaniska
trädgårdens utveckling.
Släktforskarträff
I november välkomnades medlemmarna till Björkåsa och en kväll om släktforskning.
Temat var ”Varför släktforska?”. Bertil Jansson, boende på Nya Valsätravägen, gav oss
en god insikt i grunderna i släktforskning. Detta bidrog sedan till en intressant
diskussion där de närvarande berättade om sina erfarenheter och flera praktiska tips om
hur man kan gå vidare framkom.

Jubileumsskrift
Jubileumsskriften påbörjades i samband med föreningens 70-årsjubileum. Den ska
innehålla framförallt byggnadshistoriska texter. Vissa av dessa är klara. Arbetet har vilat
under det gångna året.

Uppsala den 10 januari 2005

Lotta Almgren

Birgitta Jansson

Valter Johansson

Henrik Holst

Annika Kollstedt

Hans-Eric Malmberg

Viveca Halldin-Norberg

