Fd Valsätra egnahems- och fruktodlarförening

Verksamhetsberättelse för 2009
Södra Norby Villaförening (tidigare Valsätra egnahems- och fruktodlareförening)
ändamål är:
•
•
•
•
•

Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen angående allmänna platser
och vägar inom området
Att verka för goda kommunikationer till och inom området
Att verka för att trevnad och goda förhållanden råder inom området
Att främja fruktodlingen och därmed sammanhängande frågor
Att i övriga avseenden, som berör medlemmarnas gemensamma intressen inom
området , tillvarata dessa.

Styrelsen för föreningen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2009.
Årsmötet 2009 hölls i Björkåsas samlingslokal 26 februari. Till mötet hade en
representant från Villaägarnas Riksförbund bokats in men hon varken kom eller hörde
av sig.
Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har kallats till
och deltagit i styrelsesammanträdena. Alla mötesprotokoll har justerats.
Utöver styrelsemöten har ett Extra medlemsmöte, som enbart behandlade
namnbytesfrågan, ägt rum den 21 oktober 2009.
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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 205 (211 året innan) betalande hushåll.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Kostnaderna blev aningen mindre än budgeterat. Intäkter
utgörs enbart av medlemsavgifter. Medlemsavgiften har enligt årsmötets beslut varit
oförändrad 50 kronor även för 2009. Föreningens kostnader hänför sig främst till
tryckning av medlemsinformation, årsmötet och ev arvoden till de personer som
engageras till årsmötet och föreningens höstaktivitet. Kostnaderna till Bolagsverket för
förändringar i styrelsen är även en förhållandevis stor kostnad. För 2009 även för
namnändring förutom ändring av styrelseledamöter.
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.

Trafik
Under året har blomlådor placerats ut som farthinder på bl a Björklundavägen 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 dessutom trivseln och är snygga.
På ett av kommunen anordnat möte ang införandet av s k Blå 30 i hela Norby
informerades vi om hur planerna ser ut. Enligt den i september presenterade tidsplanen
skulle arbetet påbörjas under hösten 2009 men pga av förseningar i leveransen av
skyltar kommer arbetet att påbörjas våren 2010. Enligt planen ska det vara klart under
hösten 2010. Det är beslutet i Gatunämnden 2005 att samliga ca 50 bostadsområden i
Uppsala ska få 30-zon som nu realiseras med 4-5 områden per år.

Byggnationer inom området
.
Bernadottehemmets verksamhet flyttar till andra platser och ett nytt 2-4 våningars hus
för ca 80 vårdboende har byggts. Drottning Silvia invigde 25 januari 2010.
Föreningen har under sommaren erhållit en s k samrådshandling avseende ett uppdrag
från Byggnadsnämnden till stadsbyggnadskontoret om att undersöka möjligheten att
upprätta en detaljplan för Valsätra 1:9. Syftet med programmet var att pröva
möjligheten att utöka befintlig bebyggelse längs Kälkvägen med ytterligare ca 40

enheter i småhus och parhus. Förutom invändningen att inga andra grönområden i
närheten tas i anspråk samt att de hänsyn som redovisades i programmet verkligen sker,
ställde sig styrelsen ej avvisande till programmet. Inga synpunkter mot programmet har
kommit från medlemmarna.

Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkansskyltar finns utplacerade i vårt område. Medlemmarna påminns i
medlemsbladet att skriva grannlappen samt andra brottsförebyggande tips innan man
åker på semester. Två inbrott har skett i Lugnet under hösten.

Informationsspridning
Medlemsblad
Tre nummer av medlemsbladet har distribuerats under året. Tillfrågade medlemmar
anser att medlemmarna därigenom får aktuell information och skapar delaktighet kring
vad som händer i området.
Webbplatsen
Webbplatsen www.norby.org som varit igång sedan april 2003 fortsätter att sprida
aktuell information till medlemmarna. Den drivs i förenings regi men arbetet sker helt
ideellt och 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
och nu även med lokalt väder för Norby!
Utställningsverksamhet
Utställningen om områdets bebyggelsehistoria har visats vid ett tillfälle under året och
då under Malmaskolans dag den 17 maj. Det är alltid stort engagemang från besökarna
när utställningen visas och i år var det dessutom gott om plats eftersom utställningen
ställdes upp i skolans nya matsal.
Uppdateringar av faktablad kan nu ske 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
tidigare tagna bilder har dessutom scannas in.
Under senare delen av verksamhetsåret har en studiecirkel dragits igång med syftet att
uppdatera utställningen till 2009 års status. En enkät har därmed skickats ut till samtliga
medlemmar som där uppmanats att inkomma med aktuella uppgifter.
Medlemmarna har nu även möjlighet att få uppgifterna om sin fastighet tillsända via epost och att skicka nya bilder på sina resp hus på samma sätt.
Jubileumsskrift
Jubileumsskriften påbörjades i samband med föreningens 70-årsjubileum 2002. Nu har
en studiecirkel startat och en redaktionskommitté utsetts. Målet är att under 2010 ha
boken klar.

Medlemsaktiviteter
Deltagande i Malmaskolans dag 17 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 och Extra medlemsmöte 21 oktober
Totalt lockades 10 (!!) medlemmar till höstaktiviteten som dessutom bjöd på ett extra
medlemsmöte avseende namnbytet. Föredragshållare var Ove Jansson VD i Uppsala
Kommuns Fastighets AB som informerade om utbyggnads- och ombyggnadsplanerna
för Gottsunda Centrum.
Bytet av föreningens namn till Södra Norby Villaförening röstades enhälligt igenom.

Medlemsvärvning
Inför höstaktiviteten utdelades medlemsbladet även till de som bor på Kremle- och
Murklevägen. En fastighet från det området har tillkommit ännu så länge.
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, kommer att öka antalet medlemmar.

Övrigt
Namnbyte
Vid 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.
På årsmötet 2009 antogs förslaget med namnbyte till Södra Norby Villaförening
förutsatt att sammanslagning med Norby Egnahemsförening inte ägde rum. För att helt
gå igenom krävdes majoritetsbeslut på två på varandra följande medlemsmöten.
Förslaget antogs enhälligt vid det andra beslutet som ägde rum vid det Extra
medlemsmötet i samband med höstaktiviteten 21 oktober.
Fusionsplaner
Under verksamhetsåret har förhandlingarna om ett samgående med Norby
egnahemsförening skrinlagts. Främsta orsak är total avsaknad av engagemang i frågan
från medlemmarna i resp förening.
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