Fd Valsätra egnahems- och fruktodlarförening

Verksamhetsberättelse för 2010
Södra Norby Villaförenings 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 2010.
Årsmötet 2010 hölls i Malmaskolans matsal 10 mars.
Mäklaren Marcus Rönnkvist inledde med att tala om
Prisutvecklingen i Norby – trender inför framtiden.
Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden.
Suppleanterna och webredaktören har även kallats till styrelsesammanträdena.
Alla protokoll har justerats.
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Medlemmar och medlemsvärvning
Ca 10 fastigheter har bytt ägare i vårt område. Ambitionen är att alla dessa ska bli
medlemmar i vår förening. En knappt 5%-ig ökning av medlemsantalet har skett under
året. 215 (205 året innan) personer har betalt medlemsavgift 2010. Kampanjen att ge de
boende på Murkle- och Kremlevägen möjligheten att bli medlemmar i föreningen har
slagit väl ut och har hittills resulterat i 11 nya medlemmar.

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 2010. Föreningens kostnader hänför sig främst till
tryckning av medlemsinformation, uppdateringen av utställningen, 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.
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.
Fonden har under lång tid stått i föreningens namn men tillgången har inte tagits upp i
redovisningarna. Fr o m 2010 års redovisning har denna fond synliggjorts och tagits upp
som en separat post i balansräkningen.

Trafik
Införandet av s k Blå 30 i Norby genomfördes under året. Trafiksituationen har i o m
detta förbättrats så tillvida att farten reducerats en aning och framförallt där väggupp
byggts.
Under året har blomlådor placerats ut som farthinder på bl a Björklundavägen. Där
blomlådorna stått har de bidragit till att sänka hastigheten och därmed ytterligare främjat
säkerheten.
Att ställa ut blomlådor som hastighetsbegränsande åtgärd är fortfarande möjligt trots att
rekommenderad hastighet om 30 km/tim är infört i området.

Byggnationer inom området
Bernadottehemmets nya lokaler stod färdiga tidigt på året och invigdes av drottning
Silvia invigde 25 januari 2010.
Valsätraskolan har fått en konstgräsplan därtill en löpbana.
Uppsalas första temalekpark har byggts i Murkleparken.
Under september ställdes förslaget till byggnationer för Valsätra 1:9 ut i Stadshuset och
berörda fick åter möjlighet att komma med nya eller komplettera tidigare synpunkter.
Många protester har lämnats in från de boende på Kälkvägen och i Malmaområdet.
Föreningen har även protesterat mot planerna.
Den 16 december antogs dock den föreslagna detaljplanen av Byggnadsnämnden.

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.

Informationsspridning
Medlemsblad
Tre nummer av medlemsbladet har distribuerats under verksamhetsåret.
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.
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 9 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 matsal.
Uppdateringar av faktablad kan nu ske databaserat och kan därmed ske enklare.
Utställningen har uppdaterats så till vida att alla fastigheter med nya ägare sedan 2002
har blivit uppdaterade. Arbetet ägde rum i en studiecirkel där några engagerade
medlemmar flitigt arbetade dels medunderlagen dels med att rent fysiskt byta ut
inaktuell information mot ny på utställningsskärmarna. Den enkät som skickades ut till
samtliga medlemmar fick hög svarsprocent.
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. En
studiecirkel startades 2009 och arbetet har fortgått under 2010.

Medlemsaktiviteter
Deltagande i Malmaskolans dag 9 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.
Höstaktiviten 10 oktober - Äppelfest
Totalt lockades ca 30 medlemmar till höstaktiviteten som i år kallades för Äppelfest.
Temat var äpplen och inbjudna var en pomolog och representanter från Vårdsätra
Musteri. Äppellekar ordnades för barnen och medlemmarna uppmanades att laga sin
favoritäppelrätt och ta med den.
Om ökningen beror av namnbytet eller inte har inte närmare undersökts.
Uppsala den 15 februari 2011
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