Fd Valsätra egnahems- och fruktodlarförening

Verksamhetsberättelse för 2012
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 2012.
Årsmötet 2012 hölls i samlingssalen i Björkåsa 27 februari.
Före mötet gjorde Sofia Jensen och Sofia Fredriksson från Stilren en trendspaning inom
inredning och design – och gav tips och exempel på vad som är på gång och hur våra utgifter för
inredning kan sänkas genom att utnyttja vad man redan har.

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
15 fastigheter har bytt ägare i vårt område. Ambitionen är att alla dessa ska bli
medlemmar i vår förening. Antalet betalande har ökat med 18 st till 228 st vilket
procentuellt är ökning på 8,5% vilket historiskt sett är mycket.
Erbjudandet att ge de boende på Murkle- och Kremlevägen möjligheten att bli
medlemmar i föreningen har slagit väl ut och har under 2012 resulterat i ytterligare 3
nya medlemmar och här finns nu totalt 13 st av föreningens medlemmar, vilket är
mycket glädjande.

Ekonomi
Föreningens ekonomi har belastats hårt under 2012. Det vinstmedel som avsatts under
flera år till jubileumsboken och jubileet har aktiverats och förbrukats. Intäkter utgörs
normalt sett enbart av medlemsavgifter men under året har en smärre intäkt skett i
samband med ponnyridningen under jubileumsdagen 9 september. Et bidrag, om ca
4 000 kr, från Studieförbundet vuxenskolan pga av studiecirkelverksamhet i samband
med framtagning av jubileumsboken och uppdateringen av utställningen kommer att
utbetalas men sker under 2013.
Medlemsavgiften har enligt årsmötets beslut varit oförändrad 50 kronor även för 2012.
Föreningens kostnader hänför sig normalt sett enbart till tryckning av
medlemsinformation, uppdateringen av utställningen, ev arvoden till de personer som
engageras till årsmötet, föreningens höstaktivitet och kostnader till Bolagsverket för
förändringar i styrelsen.
Under jubileumsåret har det tillkommit kostnader för aktiviteter under jubileumsdagen
och även subventionering av priset för jubileumsboken ”Från bondkyrkoby till
villastadsdel”. De vinster som avsatts under många år för detta ändamål har därmed
förbrukats som avsetts.
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 i medlemsbladet om att de som ha hörntomter ska se
till att deras häckar inte överskrider en höjd på 80 cm har till styrelsens glädje börjat att
få gehör i området. Låga häckar ger god sikt i korsningarna och därmed undviks
onödiga olyckor.
Föreningen har i skrivesle till Kontoret för samhällsutveckling föreslagit några
förbättringar av trafiksäkerheten i området. Samtliga förslag till förbättringar avslogs av
olika anledningar!
Under året har blomlådor placerats ut som farthinder på Fältvägen och Malma Ringväg.
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
Byggnationerna på Malma Äng har kommit igång rejält.
Nya detaljplaner under året var detaljplanen för Tryffelvägen och kvarteret där
Bernadottehemmet tidigare stod.
Föreningen, liksom sakägarna, är positivt inställd på att byggnationer sker i dessa
områden. Vad avser detaljplanen för Tryffelvägen har dock de starkaste synpunkterna
mot lagt förslag på byggnationen varit att husen delvis är för höga och har en arkitektur
och framtoning som inte alls smälter in i områdets övriga karaktär av främst
villabebyggelse.
Föreningen har, förutom att i eget namn lämnat in samrådsyttrande, även aktivt deltagit
i framtagningen av ett antal av sakägarnas yttrande vad avser Tryffelvägens detaljplan.
Föreningen har även deltagit i möten med planarkitekter och byggherre.
Föreningen har även yttrat sig avseende byggnationerna vid Bernadottevägen/-stigen.

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. Nya grannsamverkansskyltar har införskaffats men kom tyvärr
inte upp innan vintern slog till.

Informationsspridning
Medlemsblad
Tre nummer av medlemsbladet har distribuerats under verksamhetsåret. En extra ”flyer”
med inbjudan/information om jubileumsdagen den 9 september trycktes och delades ut
till samtliga 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 nuvarande revisorn 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,
verksamhetsberättelser, medlemsbladen i sin helhet och historiska artiklar. Här finns
även lokalt väder för Norby!
Utställningsverksamhet
Utställningen om områdets bebyggelsehistoria uppdaterades vad avser nya ägare t o m
2011 och visades i samband med Jubileumsdagen i Malmaskolans matsal. Lika stort
intresse denna gång.
Uppdateringar av faktablad sker nu databaserat och kan därmed ske enklare.
Medlemmarna har som tidigare möjlighet att få uppgifterna om sin fastighet tillsända
via e-post och att skicka nya bilder på sina resp hus på samma sätt.
Jubileumsskrift
Jubileumsskriften påbörjades i samband med 50-årsjubileet och med hjälp av
studiecirklar arbetade medlemmar med att ta fram material till boken. Av olika
anledningar har arbetet med boken lagts ner mer eller mindre i perioder. Till 80årsjubileet tog arbetet fart på nytt i studiecirkelform och till allas glädje blev boken klar
och trycktes bara några dagar innan föreningens 80-årsjubileum 9 september 2012.

Medlemsaktiviteter
Höstaktivitet blev jubileumsdag
Många lockades till jubileumsdagen den 9 september som bjöd på gott väder. Viveca
Halldin Norberg höll ett anförande kallat ”Från bondkyrkoby till villastadsdel” som var
mycket uppskattat. Anförandet var även en introduktion till Jubileumsboken med
samma namn.
Efter anförandet släpptes jubileumsboken till försäljning och efter en kvart var samtliga
böcker sålda! En andra utökad och reviderad upplaga kom från tryckeriet ett par dagar
före jul. Även denna upplaga blev snabbt slut.
Det var ca 100 per som lyssnade till anförandet samtidigt som föräldrar till barn var
utanför där barnen deltog i ponnyridning, hopp i hoppborg och smaskade i sig
sockervadd.
Sjätteklassarna tillsammans med några klassföräldrar ansvarade för försäljning av
egenhändigt gjort bröd och kaffebröd, serverade kaffe, sålde korv och bjöd på en
magnifik jubileumstårta som skänkts av Sätrabageriet.
ICA Norby, Jannes blommor och Lindvalls kaffe bidrog med produkter från sina resp
verksamheter och bidrog därmed till den lyckade jubileumsdagen.
Ett extra utskick till samtliga i området informerade om Jubileumsdagen och vilka
aktiviteter som skulle ske under dagen. Även hemsidan pushade för jubileumsdagen och
flyers satt även i butikerna på Svamptorget.
En i styrelsen ordnade med hjälp av sina kontakter med media så att informationen om
jubileumsdagen gick ut på ett bra sätt till lokalpressen.
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