Verksamhetsberättelse för 2006
Valsätra egnahems- och fruktodlareförening har till uppgift att tillvarata medlemmarnas
intressen gentemot t.ex. kommun och 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 2006.
Årsmötet 2006 hölls i Björkåsas samlingslokal 13 februari. Ett föredrag hölls i samband
med årsmötet av hortonom Maj-Lis Pettersson på temat ”Hur förbereds trädgården inför
sommaren – sticklingar, förkultivering och några tacksamma favoriter”. Föredraget var
mycket uppskattat och det blev en spännande dialog mellan föredragshållaren och
publiken.
Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har kallats
till och deltagit i styrelsesammanträdena. Alla mötesprotokoll justeras.
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Medlemmar
Många nya boende har flyttat in till vårt område. Ambitionen är att alla dessa ska bli
medlemmar i vår förening. Många nya medlemmar har också kunnat noteras under året

och nu uppgår medlemsantalet till 215 betalande hushåll. Föreningen har en
hedersledamot.

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 årsmöte och föreningsaktiviteter.
Från O. Larssons fond som föreningen förvaltar kan man som medlem ansöka om ett
”Bidrag till trädgårdens förskönande” på ca 150-200 kr. Under året har ingen ansökan
inkommit.

Trafik
Under året har blomlådor sporadiskt placerats ut som farthinder på tre gator:
Björklundavägen, Björkhagsvägen, Nya Valsätravägen samt Fältvägen. De börjar bli
slitna och det finns delade meningar kring om de ska finnas kvar eller inte. Där
blomlådorna stått har de bidragit till att sänka hastigheten och främjat säkerheten.
Välskötta blomlådor främjar trivseln och är snygga. Kritikerna menar att det blir gropar
i gatan och uppkörda spår som försämrar gatans kvalitet. Blomlådorna kan också
upplevas skrymmande och svåra att ta sig förbi.
Oljeblandad asfalt som förekommit på flera håll i Uppsala (bland annat på
Konsumvägen) lades också under sommaren på Björklundavägen. Efter kontakt med
Gatukontoret fick styrelsen information om att arbetet kommer att fortsätta bland annat
eftersom det håller nere underhållskostnaderna.
Under 2005 beslutades att Uppsala kommun avvaktar kring beslut om generella 30skyltar i områden som vårt. Styrelsen har dock skickat in en skrivelse med önskan om
att bli ett av de områden som prioriteras i detta sammanhang. Bland annat ser man att
hastigheten på våra vägar ökar med anledning av den oljeblandade asfaltsbeläggningen
på Björklundavägen. Skrivelsen skrevs även under av ordförandena i
Bostadsrättsföreningen Björkåsas styrelse och Malmaskolans föräldraförening.

Byggnationer inom området
Ingen mer information har kommit angående den planerade byggnationen vid infarten
till Trädgårdsstaden.

Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkansskyltar finns som tidigare utplacerade i vårt område. En representant i
styrelsen har vid åverkan ersatt de skadade skyltarna med nya. I medlemsbladet har tips
på ”hur man kan lura tjuven” presenterats.

Informationsspridning
Medlemsblad
Tre nummer av medlemsbladet har distribuerats under året. Från flera håll har det
kommit positiva kommentarer kring medlemsbladen som verkar ha funnit sin form och
kan ge medlemmarna information och skapa delaktighet kring vad som händer i
området.

Webbplatsen
Webbplatsen www.norby.org startades i april 2003. Den drivs i Valsätra Egnahemsoch fruktodlareförenings regi men arbetet sker på initiativ av den tidigare
styrelsemedlemmen i föreningen, Staffan Jonsson. Det är också han som är
webbredaktör och driver utvecklingen av webbplatsen. Här finns bland annat
information om vår förening med kontaktinformation och historiska artiklar. Under
hösten hade webbplatsen totalt haft 10.000 besökare.
Utställningsverksamhet
Utställningen om områdets bebyggelsehistoria har visats vid två tillfällen, dels på
Malmaskolans dag och dels vid en Föreläsning om områdets historia. Vid båda
tillfällena var engagemanget från besökarna överväldigande. Många uppdateringar har
nu gjorts för hand direkt i utställningen. Ett arbete har utförts av medlemmar i styrelsen
för att all information ska finnas i modern teknisk miljö och med ”back up”.
Utställningen har förutom uppdatering också behov av komplettering med nya bilder
eftersom det byggs nya hus i området och viss ombyggnation sker.
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
Deltagande i Malmaskolans dag 21 maj
Från skolan har man visat ett intresse av att bygga relationer med föreningen. Man har
sett ett värde i att skolan inte blir isolerad i området utan en del av detsamma. Att
föreningen visade utställningen om bebyggelsen i området på Malmaskolans dag var ett
led i detta. Många barn, föräldrar och äldre anhöriga sökte sig till utställningen och flera
kunde hitta information om och bild av sitt eget hus. Föreningens medlemmar och
styrelse deltog och svarade på frågor.
Höstaktivitet – 11 oktober
Under en föreläsning i Malmaskolans matsal berättade Viveca Halldin Norberg om
bebyggelse- och samhällsutvecklingen i området. Temat var ”Från bondkyrkoby till
villastadsdel”. Utställningen visades även här för intresserade besökare. Deltagarantalet
slutade på mellan 60-70 stycken och även närboende till vårt område deltog. Mikael
Viberg bidrog genom att föra in föreningen i den digitala tidsåldern och fotograferade
bland annat av kartor i utställningen som sedan visades på storbildsskärm för åhörarna.
Han visade också flygbilder från området som var mycket spännande att se. Dessutom
filmades föredraget och kommer i framtiden att vara tillgängligt på DVD. Åhörarna var
engagerade och det blev en spännande dialog där gruppen tillsammans resonerade om
områdets utveckling.
Uppsala den 10 januari 2007
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