Verksamhetsberättelse för 2005
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 2005.
Årsmötet 2005 hölls i Björkåsas samlingslokal 28 februari. Temat för årets föredrag var
”Var har ditt släktträd sina rötter?” och hölls av två föreningsmedlemmar. Det var Bertil
Jansson som berättade om hur släktforskning kan gå till samt Berit Sjögren som delade
med sig av sina erfarenheter kring hur man praktiskt kan driva sitt eget
släktforskningsarbete.
En viktig punkt på årsmötet var godkännandet av nya stadgar. Detta var den andra
läsningen. Ett extra sammanträde hölls 20 oktober 2004 och då gjordes den första
läsningen.
Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har kallats till
och deltagit i styrelsesammanträdena. Alla mötesprotokoll justeras.
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Medlemmar
Föreningen hade under året 208 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 kostnader hänför sig främst till kopiering av medlemsinformation,
medlemskap i Villaägarnas riksförbund 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. En medlemsfamilj har sökt och
erhållit bidrag under året.

Trafik
Under året har blomlådor placerats ut som farthinder på tre gator: Björkhagsvägen, Nya
Valsätravägen samt Fältvägen. Blomlådorna har bidragit till att sänka hastigheten på
dessa gator, till fördel för säkerheten. Det finns delade meningar i området huruvida
dessa bör placeras ut eller inte.
Styrelsen har noterat att vissa gator i Norra Norby samt i Sunnersta har en oljeblandad
asfalt. Beläggningen är slitstark och bidrar till mindre damm vid torrväder. Det är en
restprodukt från asfaltering. Det skulle kunna vara ett bra mellanting mellan asfalt och
grusväg. Uppsala kommuns Gatukontor vill främst att grusvägar i backe och
genomfartsleder beläggs med detta material. Utredning kring frågan fortsätter under
2006.
Styrelsen skickade i maj in en skrivelse för att begära en översyn av trafiksituationen i
korsningen Vårdsätravägen/Norbyvägen. Den upplevs av många som ett stort problem,
främst i rusningstid. I svaret från Uppsala kommun stod det såhär: ”Gatu- och
trafikkontoret delar er uppfattning att trafiksituationen i korsningen VårdsätravägenNorbyvägen behöver ses över och åtgärdas. Till följd härav kommer Gatu- och
trafikkontoret att äska medel för förbättring av korsningen i investeringsbudgeten för
2006-2009. Avsikten är dock att medel ska finnas tillängliga för åtgärder i 2007 års
budget”.
Under året beslutades att Uppsala kommun avvaktar kring beslut om generella 30skyltar i områden som vårt.

Byggnationer inom området
Under våren var en bebyggelse av skogsdungen vid Malmaskolan fortfarande aktuell.
Styrelsen hade kontinuerlig kontakt med Stadsbyggnadskontoret och bevakade ärendet.
I maj rekommenderade ansvarig tjänsteman att ärendet skulle läggas ner. Ett beslut i
enlighet med denna rekommendation togs på Byggnadsnämndens möte i maj. Marken
kvarstår dock som tomtmark vilket innebär att den kan komma att bebyggas i framtiden.
Den planerade byggnationen, vid infarten till Trädgårdsstaden, har fortsatt projekterats.
Boende i närområdet har under året fått ta del av byggnadshandlingar.

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. Enligt uppgifter från
polisen har områden med grannsamverkan en radikalt minskad inbrottsfrekvens.

Informationsspridning
Valsätra egnahems- och fruktodlareförenings medlemsblad
Som ett led i föreningens strävan att sprida information och öka gemenskapen i området
har tre nummer av medlemsbladet producerats. 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 stadig och från starten har cirka
8000 besök gjorts. Här finns också information om vår förening med
kontaktinformation, utgivna medlemsblad och historiska artiklar.
Utställningsverksamhet
Utställningen om områdets bebyggelsehistoria har lånats ut för skolarbete på
gymnasienivå under det gångna året. Arbetet handlade om närmiljö. Utställningen
förvaras i Björkåsa.
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.

Medlemsaktiviteter
Energiseminarium
Ett energiseminarium med Uppsala kommuns energirådgivare genomfördes i oktober.
Det visade sig att dessa frågor intresserade föreningens medlemmar och ett 40-tal
besökare fyllde Björkåsa till sista sittplats. Det var ett lärorikt seminarium där de
närvarande fick fundera på stora frågor som hur länge oljan egentligen kommer att
räcka till mindre frågor som att byta till lågenergilampor hemma.

Uppsala den 10 januari 2006

Lotta Almgren

Birgitta Jansson

Valter Johansson

Claes-Göran Velin

Annika Kollstedt

Hans-Eric Malmberg

Viveca Halldin-Norberg

