!
Fd Valsätra egnahems- och fruktodlarförening

!
Verksamhetsberättelse för 2013

!
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 2013.
!

Årsmötet 2013 hölls i Malmaskolans matsal den 13 februari. Före mötet talade arkeolog
Jonas Wikborg från Societas Archaeologica Upsalaensis (SAU) om de utgrävningar som
gjorts vid Malma äng, inför byggandet av nya hus där. Jonas Wikborg berättade och
visade bilder av vad man funnit och hur Valsätraborna bodde för över 1000 år sedan.
Grophus med fynd av obrända djurben, keramikskärvor, nålar och glaspärlor liksom av
en hacka av älghorn kunde han bland annat berätta om.

!

Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden under året, exklusive årsmötet.
Suppleanter har också kallats till styrelsesammanträdena. Alla protokoll har justerats.
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Medlemmar och medlemsvärvning
11 fastigheter har bytt ägare i vårt område under året. Ambitionen är att alla dessa ska
bli medlemmar i vår förening. Antalet betalande hushåll under 2013 var 225 st, vilket är
i paritet med året dessförinnan.

!

Ekonomi
Under 2013 har föreningens intäkter utgjorts av medlemsavgifter och bokförsäljning.
Ett bidrag om 4 000 kronor från Studieförbundet Vuxenskolan för studiecirkelverksamhet i samband med arbetet med jubileumsboken ”Från bondkyrkoby till
villastadsdel” har utbetalats till föreningen under året.

!

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 80 kronor per år och hushåll under
2013. Föreningens har under året haft kostnader för tryckning av medlemsinformation,
arvode för föredragshållare på årsmötet, föreningens höstaktivitet och kostnader till
Bolagsverket för uppgifter om förändringar i styrelsen. Föreningen subventionerade
också deltagande i trädbeskärningskursen till en kostnad av 1750 kronor (se
Medlemsaktiviteter).

!

Från häradshövding Olof Larssons fond, som föreningen förvaltar, kan man som
medlem ansöka om ett ”Bidrag till trädgårdens förskönande” på ca 150-200 kronor.
Under året har ingen ansökan inkommit. Föreningens styrelse har under året undersökt
möjligheten att upplösa fonden och låta de fonderade medlen användas till våra
föreningsaktiviteter kopplade till trädgårdsskötsel, men detta har ännu inte beviljats av
Länsstyrelsen i Stockholm.

Trafik
Föreningen uppmanar kontinuerligt i medlemsbladet om att de som har hörntomter inte
bör ha högre häckar än 80 cm, då låga häckar ger god sikt i korsningar och därmed
undviks onödiga olyckor.
Under året har föreningen placerat ut blomlådor som farthinder på Fältvägen. Syftet är
att dessa farthinder ska bidra till sänkt hastighet och därmed främja säkerheten. Att
ställa ut blomlådor som hastighetsbegränsande åtgärd är fortfarande möjligt trots att
rekommenderad hastighet om 30 km/tim är infört i området.

!
Byggnationer
anläggningsarbeten i vårt område och i närområdet
!Byggnationerna påochMalma
Äng har resulterat i ett 40-tal hus. Detaljplanen för
byggnationerna av cirka 50 lägenheter och 13 kedjehus/radhus vid Tryffelvägen antogs i
november 2013 men beslutet är överklagat. Planerna på att bygga cirka 30 bostäder
samt en förskola på platsen där Bernadottehemmet tidigare stod går vidare. I ett tidigt
skede lämnade föreningen in samrådsyttrande och deltog också aktivt i framtagande 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.

!

Fiber
I inledningen av året undersökte föreningen vilka aktörer som skulle kunna tänka sig att
installera ett fibernät i vårt området. Vi fann då att det fanns två olika modeller för att
sköta ett nätverk i området: att föreningen skulle äga och sköta driften av ett nät eller att

att köpa tjänster av ett företag, som var villigt att sätta upp ett nät. I samband med
föreningens arbete med att undersöka olika lösningar och inventera intresset för fiber i
området kom företaget Uppsala stadsnät ut med ett erbjudande som låg i linje med vad
vi i föreningens eftersökte. Föreningens fibergrupp la därför ner sitt arbete och
rekommenderade fiberintresserade medlemmar av föreningen att fortsatta följa planerna
för fiberkabel direkt med företaget Uppsala Stadsnät. Deras arbete, i delar av
föreningens område, har fortskridit under året och fortsätter under våren 2014.

!

Grannsamverkan mot brott
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig
verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om
hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.
Grannsamverkansskyltar finns utplacerade i vårt område.

!
Informationsspridning
!

Medlemsblad
Fyra nummer av medlemsbladet har delats ut under 2013 och inför årsmöte 2014.
Medlemsbladet, som delas ut till samtliga boende i området, har innehållit information
om föreningens aktiviteter samt aktuell information om byggnationer,
fiberkabelinstallation i området, reklam för boken, bland annat.

!

Webbplatsen och nya mailadresser
Webbplatsen www.norby.org, som varit igång sedan april 2003, är föreningens hemsida.
Här finns bland annat information om vår förening med kontaktinformation,
medlemsblad, verksamhetsberättelser och historiska artiklar. Den drivs i föreningens
regi med föreningens nuvarande revisor Staffan Jonsson som webbredaktör.
Föreningens styrelse uppmanar föreningens medlemmar att bidra med tips till
innehållet. Föreningen har från och med 2013 en officiell mailadress: info@norby.org
samt mailadressen bok@norby.org, för bokbeställningar (se mer under
Jubileumsboken).

!

Utställningsverksamhet
Utställningen om områdets bebyggelsehistoria uppdateras kontinuerligt och visades
senast i samband med 80-årsjubileumsdagen i Malmaskolans matsal. Medlemmarna har
som tidigare möjlighet att få uppgifterna om sin fastighet sig tillsända via e-post och
uppmanas att skicka nya bilder på sina respektive hus på samma sätt.

!

Boken ”Från bondkyrkoby till villastadsdel”
Föreningens bok ”Från bondkyrkoby till villastadsdel” (redaktör CG Velin), var färdig
hösten 2012 och har sammanlagt sålt i cirka 200 exemplar. Föreningen strävar efter att
så många som möjligt i området har ett exemplar av boken, då kunskaper om områdets
historia bidrar till att öka trevnad och känslan av gemenskap. I varje medlemsblad görs
reklam för boken.

!
Medlemsaktiviteter
!

Under hösten anordnade föreningen en trädbeskärningskurs under ledning av
trädgårdsmästare Cecilia Hakfelt. Kursen genomfördes i två delar: en teoridel och en

praktisk del (den senare i deltagarnas egna trädgårdar). Ett tiotal medlemmar deltog i
kursen och eventuellt genomförs en liknande aktivitet även under 2014.

!
Uppsala den 4 februari 2014
!
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