Verksamhetsberättelse för 2007
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 2007.
Årsmötet 2007 hölls i Björkåsas samlingslokal 15 februari. Innan det formella årsmötet
höll Marianne Larsson från kommunens Gatu- och trafiknämnd en föreläsning på temat
trafik i kommunen och vårt område i synnerhet. Föredraget var uppskattat och det blev
en bra dialog mellan föredragshållaren och deltagarna.
Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har kallats till
och deltagit i styrelsesammanträdena. Alla mötesprotokoll har justerats.
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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. Trots de nya medlemmarna
har det totala antalet medlemmar minskat något. 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, årsmötet och föreningsaktiviteter.
Från häradshövding Olof 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 men föreningen har bidragit till blommor i de
blomlådor som ställs ut i ett hastighetsbegränsande syfte i de fall då någon medlem
påtagit sig ansvaret att vattna dessa.

Trafik
Under året har blomlådor placerats ut som farthinder på tre gator: Björklundavägen,
Björkhagsvägen 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.
Oljeblandad asfalt lades under sommaren på Nya Valsätravägen mellan Slåttervägen
och Fältvägen. Vid tidigare kontakt med Gatukontoret fick styrelsen information om att
arbetet kommer att fortsätta på grusvägar bland annat eftersom det håller nere
underhållskostnaderna.

Byggnationer inom området
.
En belyst gångväg byggs just nu mellan Norbyvägen och Vårdsätravägen samt en ny
busshållplats på Norbyvägen strax före korsningen med Vårdsätavägen.
Rondeller finns inplanerade i kommunens Trafikplan, en i korsningen VårdsätravägenHugo Alfvéns väg och en i korsningen Vårdsätravägen-Norbyvägen. I den trafikplan
som gäller nu 2008-2012 finns rondellen vid Hugo Alfvéns väg med och arbetet med
den kommer, enligt uppgift från Trafikkontoret, att påbörjas under våren 2008.
Bernadottehemmets verksamhet flyttar till andra platser och ett nytt 2-4 våningars hus
för ca 80 vårdboende kommer att byggas.

Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkansskyltar finns som tidigare utplacerade i vårt område. Medlemmarna
påminns i medlemsbladet att skriva grannlappen innan man åker på semester.

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. Den något större texten har välkomnats.
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, utdrag från medlemsblad,
protokoll, verksamhetsberättelser, medlemsbladen och historiska artiklar.
Utställningsverksamhet
Utställningen om områdets bebyggelsehistoria har visats vid ett tillfälle under året och
då på Malmaskolans dag. Det är alltid stort engagemang från besökarna när
utställningen visas. Uppdateringar av faktablad är nu databaserat och kan därmed ske
enklare. Utställningen har förutom uppdatering också behov av komplettering med nya
bilder eftersom det byggs nya hus i området och viss ombyggnation sker. Samtliga
bilder avses nu att scannas in. Medlemmarna har nu möjlighet att få uppgifterna om sin
fastighet tillsända via e-post och att skicka nya bilder på husen på samma sätt.
Jubileumsskrift
Jubileumsskriften påbörjades i samband med föreningens 70-årsjubileum. Den ska
innehålla framförallt byggnadshistoriska texter. Vissa av dessa är klara. Arbetet har
efter viss vila nu åter kommit igång.

Medlemsaktiviteter
Deltagande i Malmaskolans dag 13 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
Stadsträdgårdsmästare Karin Åkerblom berättade om sitt händelserika arbete och
speciellt under det senaste årets Linné-jubileum under ett anförande i Björkåsas
samlingslokal.
Cirka 30 intresserade medlemmar mötte upp och lyssnade till hur bl a årummets
försköning har gått till rent praktiskt men även hur de politiska turerna går innan något
dyligt kan komma till stånd.
Uppsala den 10 januari 2008
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