Fd Valsätra egnahems- och fruktodlarförening

Verksamhetsberättelse för 2014
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 2014.
Årsmötet 2014 hölls i Malmaskolans matsal den 25 februari. Före mötet talade Per
Lundgren från Upplandsmuseets kulturmiljöavdelning om byggnadshistoria utifrån en
rad exempel på hustyper i vårt område.
Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden under året, exklusive årsmötet
och det konstituerande mötet. Suppleanter har också kallats till styrelsesammanträdena.
Alla protokoll har justerats.
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Medlemmar och medlemsvärvning
Antalet betalande medlemmar under 2014 var 232 personer, vilket är en liten ökning
jämfört med året dessförinnan. Ambitionen är att öka antalet medlemmar. 21 fastigheter
har bytt ägare i vårt område under året, varav fyra arv och två i gåva.

Ekonomi
Under 2014 har föreningens intäkter främst utgjorts av medlemsavgifter och
bokförsäljning. Medlemsavgiften är 80 kronor per år och hushåll. Föreningen har under
året haft kostnader för bland annat tryckning av medlemsinformation och föreningens
höstaktivitet, en trädbeskärningskurs där föreningen subventionerade deltagarnas
deltagaravgift (se Medlemsaktiviteter).
Från häradshövding Olof Larssons fond, som föreningen förvaltar, kan man som
medlem ansöka om ett ”Bidrag till trädgårdens förskönande” på cirka 150-200 kr. Under
året har ingen ansökan inkommit. Föreningens styrelse har som ambition av avveckla
fonden och använda kvarstående medel till sådant som är i fondens anda, t ex genom att
införskaffa trädgårdsredskap att nyttjas av föreningens medlemmar.

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 på så sätt
undviker vi onödiga olyckor i området. Föreningens styrelse har i en skrivelse till
kommunen gjort de uppmärksamma på problematiken med skymd sikt i korsningen
Vårdsätravägen - Slåttervägen. Uppsala kommun uppmanade efter detta boende i den
delen av vårt område att klippa ner skymmande buskar och träd. Detta har en del
fastighetsägare hörsammat, men tyvärr ej alla. I år ställde föreningen inte ut några
trafikhindrande blomlådor. Syftet med att ställa ut blomlådor är att begränsa hastigheten
och därmed höja trafiksäkerheten.

Närmiljö
Föreningen har initierat en informationsskylt om den förhistoriska boplats som
undersöktes arkeologiskt inför byggandet av villorna på Malma äng. Grophus med fynd
av obrända djurben, keramikskärvor, nålar och glaspärlor liksom av en hacka av älghorn
har hittats på platsen. Skylten kommer att finansieras av Länsstyrelsen och för textens
innehåll svarar arkeolog Jonas Wikborg, stiftelsen SAU.
Svamptorget fyller 50 år 2015 och föreningen har därför tagit kontakt med kommunen
med önskan om att rusta upp torget. Efter ett möte med kommunens representanter har
de ställt sig positiva till att åtgärda en del fel och brister, bland annat har man tagit bort
resterna av nedsågade träd (stubbar och järngaller) samt lagt nya plattor där så
behövdes. Fler åtgärder är utlovade under våren, bland annat ny belysning.
Föreningen har också deltagit i kommunens upprop om idéer till utvecklingen av
Skivlingsparken, som kommer att rustas under 2015.

Byggnationer och anläggningsarbeten i vårt område och i närområdet
Föreningen har med intresse följt planeringen och byggandet i vårt närområde. På
Bernadottevägen/Bernadottestigen har byggandet kommit igång. Byggplanerna vid
Tryffelvägen är överklagade och i Malmaparken har en ny väg anlagts (Stensoppsvägen). Nio villatomter säljs i den före detta lekparken för priser på mellan 2,3 miljoner
och 2,8 miljoner kronor. Under 2014 har Uppsala stadsnät arbetat med att ansluta de
fastigheter som så önskat till deras öppna fibernät. Föreningen har rapporterat löpande i
föreningsblad och hemsida kring byggande och anläggningsarbeten.

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
Fyra nummer av medlemsbladet har delats ut 2014 och inför årsmötet 2015.
Medlemsbladet har innehållit information om föreningens aktiviteter samt aktuell
information om andra höst- och våraktiviteter, byggnationer, fiber i området,
föreningens bok, bland annat.
På vår hemsida www.norby.org finns information om vår förening med kontaktvägar,
medlemsblad, verksamhetsberättelser och historiska artiklar. Webbredaktör är
föreningens nuvarande revisor Staffan Jonsson. Föreningens styrelse uppmanar
föreningens medlemmar att bidra med tips till innehållet. Föreningens mailadress är:
info@norby.org samt bok@norby.org, för bokbeställningar.
Utställningen om områdets bebyggelsehistoria uppdateras kontinuerligt och visades
senast i samband med 80-årsjubileumsfirandet 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.
Föreningens bok ”Från bondkyrkoby till villastadsdel” (redaktör CG Velin), var färdig
hösten 2012 och har sammanlagt sålt i cirka 200 exemplar. Kunskaper om områdets
historia bidrar till att öka trevnad och känslan av gemenskap och föreningen arbetar
aktivt för att sälja boken. I varje medlemsblad görs reklam för boken. Priset är för
närvarande 300 kronor.

Medlemsaktiviteter
Under våren 2014 arrangerade föreningen en aktivitet i samarbete med Svenska
byggnadsvårdsföreningen, då intresserade vandrade runt i området och tittade på olika
typer av utbyggnationer. Ciceron var föreningens Staffan Jonsson.
Under hösten anordnade föreningen för andra gången 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). En handfull
medlemmar deltog i kursen denna gång.
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