Fd Valsätra egnahems- och fruktodlarförening

Verksamhetsberättelse för 2011
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 2011.
Årsmötet 2011 hölls i Malmaskolans matsal 15 februari.
Energiexperten Conny Hedlund från Anticimex informerade om Energideklarationen
och gav tips på hur uppvärmningskostnader kan sänkas
Styrelsen har hållit sex 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. Medlemsantalet ligger i stort sett lika som året innan.
210 (215 förra året, 205 ff året) personer/hushåll har betalt medlemsavgift 2011.
Kampanjen att ge de boende på Murkle- och Kremlevägen möjligheten att bli
medlemmar i föreningen har slagit väl ut och har hittills resulterat i 10 nya medlemmar.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Kostnaderna blev aningen större än budgeterat. Intäkter
utgörs enbart av medlemsavgifter. Medlemsavgiften har enligt årsmötets beslut varit
oförändrad 50 kronor även för 2011. 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.

Trafik
Föreningens enträgna uppmaningar att de som ha hörntomter ska se till att deras häckar
inte överskrider en höjd på 80 cm har till styrelsens glädje börjat att synas i området.
Höga häckar skymmer sikten och kan därmed vara orsak till olyckor.
Införandet av s k Blå 30 i Norby genomfördes 2010 och 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 i närområdet
Den 16 december 2010 antogs detaljplanen för Malma Äng som föreningen protesterat
mot. Ca 45 hus av olika slag kommer att byggas där.
Det som nu är under uppsegling är byggnationer NO om malma by kallat Östra Malma
och vid infarten till Trädgårdsstaden. Under året har även byggnationerna vid Rosendal
påbörjats.

Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkansskyltar finns utplacerade i vårt område. Medlemmarna påminns i
medlemsbladet att skriva grannlappen innan man åker på semester samt andra
brottsförebyggande tips. Under senare delen av verksamhetsåret togs förnya kontakt
med polisen som har ansvar för brottsförebyggande åtgärder och därmed
grannsamverkan. Nya grannsamverkansskyltar kommer att sättas upp under våren.

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 inte visats under året då
Malmaskolans dag inte längre arrangerades.
Uppdateringar av faktablad kan nu ske databaserat och kan därmed ske enklare.
Utställningen har inte uppdaterats under 2011 men de fastigheter som har bytt ägare
finns noterade.
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 och 2011. Boken
beräknas klar under våren 2012.

Medlemsaktiviteter
Höstaktiviteten 19 oktober – Den goda maten i din trädgård
Totalt lockades enbart nio medlemmar till höstaktiviteten där Caroline Loohufvud
inspirerade till att börja odla i sin trädgård. Det kunde konstateras att kvällstid en
vardagskväll inte är en bra tidpunkt. Meddelandet om höstaktiviteten var för första
gången i färgtryck i medlemsbladet och information gick ut till alla de som vi har en
mailadress till förutom på hemsidan och på stolpar utomhus.
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