Verksamhetsberättelse för 2008
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 2008.
Årsmötet 2008 hölls i Björkåsas samlingslokal 14 februari. Innan det formella årsmötet
höll. Före mötet informerade närpolis Karin Hjelm med kollega om polisens arbete i
området Gottsunda, Valsätra och Norby. Årsmötesdeltagarna kunde glädja sig åt låg
brottsfrekvens i vårt område och frågorna var många och varierande.
Årsmötesdeltagarna framförde även önskan att de med polisbil åker genom området lite
då och då och i synnerhet runt Malmaskolan.
Styrelsen har hållit sju 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. Nya medlemmar har tillkommit och gamla har gått ur
föreningen. Medlemsantalet uppgår till 211 (215) betalande hushåll.
Föreningen har en hedersledamot.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Budgeterade utgifter blev dock aningen högre. Intäkter
utgörs enbart av medlemsavgifter. Medlemsavgiften har enligt årsmötets beslut varit
oförändrad, 50 kronor per år. Föreningens kostnader hänför sig främst till tryckning av
medlemsinformation, medlemskap i Villaägarnas riksförbund, årsmötet och arvoden till
de personer som engageras till årsmötet och föreningens höstaktivitet.
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 fyra gator: Björklundavägen,
Björkhagsvägen, Nya Valsätravägen och Fältvägen. Där blomlådorna stått har de
bidragit till att sänka hastigheten och främjat säkerheten. Att ställa ut blomlådor som
hastighetsbegränsande åtgärd har ytterligare accentuerats då ny beläggning på våra
vägar inbjuder till högre hastigheter. Välskötta blomlådor främjar trivseln och är
snygga.
Oljeblandad asfalt lades under sommaren på ytterligare vägar i området. Vid tidigare
kontakt med Gatukontoret fick styrelsen information om att arbetet kommer att fortsätta
på grusvägar bland annat eftersom det håller nere underhållskostnaderna.
På Tallbacksvägen har hastighetsbegränsning till 30 km/tim samt farthinder i form av
upphöjningar i vägbanan utförts där Björkhagsvägen mynnar ut i Tallbacksvägen. Det är
här som många skolbarn rör sig.
Hela Norby och Lugnet har planerats in för att erhålla 30-zon men tidsplanen för när vi
får detta har inte presenterats av kommunen. Redan 2006 tog beslut i Gatumämnden att
samliga ca 50 bostadsområden i Uppsala ska få 30-zon.
Föreningen har under året inte gjort någon skrivelse till kommunen avseende
trafikfrågor. De skrivelser föreningen tidigare har gjort avser rondell i korsningen
Vådsätravägen-Norbyvägen och just 30-zon. Rondellen fick vi besked om att den skulle
bli av under 2007 men istället anlades en rondell där Hugo Alfvéns väg mynnar ut på
Vårdsätravägen under 2008. Beslutet grundades på att just den korsningen är en av de
mest olycksdrabbade. I korsningenVårdsätravägen-Norbyvägen slutfördes en större
förändring vad avser gångvägar, cykelvägar, övergångsställen och busshållplatser. Den
genomförda förändringen har nu knutit ihop gång- och cykelvägarna runt denna
korsning. Ombyggnationen ledde dock snarare till större trafikproblem för bilister och
bussar i rusningstrafik, då utfarten mot Vårdsätravägen gjordes smalare än tidigare!

Byggnationer inom området
.
Bernadottehemmets verksamhet flyttar till andra platser och ett nytt 2-4 våningars hus
för ca 80 vårdboende kommer att byggas. Rivningsarbetet har slutförts under 2008 och
nybyggnationen har påbörjats och beräknas klart under 2010.

Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkansskyltar finns som tidigare utplacerade i vårt område. Medlemmarna
påminns i medlemsbladet att skriva grannlappen samt andra brottsförebyggande tips
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 har nu scannas in tack vare en stark insats av Gustaf Berlin. 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. Vissa delar av
boken är klara men mycket återstår. Arbetet har efter ofrivillig vila nu åter kommit
igång.

Medlemsaktiviteter
Deltagande i Malmaskolans dag 11 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 är 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 – 19 oktober
Trädgårdsdesign var temat i år och denna gång en kombinerad inomhus- och
utomhusaktivitet. Landskapsarkitekt Ankie Gustavsson informerade om sitt arbete och
efter ett gemensamt besök på den nyligen avstyckade och nybebyggda fatigheten i
hörnet av Kärrvägen och Slåttervägen presenterade hon ett förslag till utformning av
tomten.
Cirka 35 intresserade medlemmar mötte upp och fick nog ett och annat att fundera över
vad gäller de egna tomternas utformning! Det soliga vädret bidrog till att aktiviteten
blev lyckad. Just utomhusdelen uppskattades som ett bra grepp och att aktiviteten var
förlagd till en söndagseftermiddag var även till belåtenhet.

Medlemsvärvning
Inför höstaktiviteten utdelades en inbjudan till de som bor på Kremle- och Murklevägen
att bli medlemmar i föreningen.
Namnbytet är även en aktivitet för att värva fler och framförallt yngre medlemmar.
Styrelsen menar att med en förening med ett namn som de boende i området kan
identifiera sig med och med ett mål som tydligaregörs i samband med namnbytet
kommer att öka antalet medlemmar.

Övrigt
Namnbyte
Vid senaste årsmötet i februari 2008 uppdrogs styrelsen att ta fram ett förslag till nytt
namn för föreningen då årsmötet ansåg att delen ”Valsätra” var missvisande samt att
delen ”Fruktodlarförening” snarare avskräckte medlemskap än främjade detsamma.
Inför höstaktiviteten uppmanades därför medlemmarna via Medlemsbladet att komma
med förslag till nytt namn på föreningen och om man överhuvudtaget ansåg att
föreningen skulle byta namn. En ”röstsedel” fanns med i Medlemsbladet och man kunde
fylla i den eller skicka sitt svar via mail. De som kom till höstaktiviteten hade
möjligheten att lämna sina röstsedlar i en speciell låda. Ca 35 medlemmar röstade
totalt.
Fusionsplaner
Under verksamhetsåret har förhandlingar om samgående med Norby egnahemsförening
förts. Båda föreningarnas styrelser är positiva till en sammanslagning. Planen är att till
årsmötet 2009 kunna framlägga styrelsens förslag.
Villaägarnas Riksförbund
Vid årsmötet 2008 uppdrogs styrelsen att undersöka villkor för att föreningen skall bli
ansluten till Villaägarnas riksförbund. Styrelsen har undersökt detta och vid
styrelsemötet den 16 december deltog även en representant från Villaägarnas
Riksförbund för att direkt med styrelsen kunna informera om villkor samt för- och
nackdelar med en anslutning. Styrelsen kommer att lägga fram ett förslag inför
årsmötet.
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