Fd Valsätra egnahems- och fruktodlarförening

Verksamhetsberättelse för 2016
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.

Årsmötet 2016 hölls i Malmaskolans matsal den 17 februari. Före mötet talade Jonas
Nordström, initiativtagare till Valsätra solenergiprojekt. Han berättade om möjligheterna
att producera solenergi på det egna villataket och om erfarenheterna av detta i projektet.
Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden (19/1, 17/2 (årsmöte + konst. möte),
15/3, 20/4, 15/6, 6/9, 13/10 samt 6/12) under året, inklusive årsmötet och konstituerande
möte. Suppleanter har också kallats till styrelsesammanträdena. Alla protokoll har
justerats. Följande personer har fungerat som styrelse och förtroendevalda:
Fredrik Mattsson
Anders Sonesson
Staffan Jonsson
Marja Erikson
Mathias Näll
Claes-Göran Velin
Åsa Egemalm

ordförande
ledamot (vice ordförande)
ledamot (kassör)
ledamot (sekreterare)
ledamot (vice sekreterare)
suppleant
suppleant

Sören Richardsson
John Christensen
Mats Eriksson
Birgitta Jansson
Viveca Halldin Norberg
Birgitta Jansson

revisor
revisor
revisorssuppleant
revisorssuppleant
valberedning (sammankallande)
valberedning

Medlemmar och medlemsvärvning
Antalet betalande medlemmar under 2016 var 219 personer. Det är lägre än förra året
och tros bero på fel i tidigare års medlemsregistret samt oklarheter kring vilket år man
inbetalt sin årsmedlemskap för. Ambitionen är, bortsett från antalet nuvarande
medlemmar, att få fler i området att vilja gå med i föreningen.

2016 genomfördes 9 försäljningar inom området samt 3 st arv/gåva.
Ekonomi
Under året har föreningens intäkter utgjorts av medlemsavgifter och bokförsäljning.
Medlemsavgiften har varit 80 kronor per år och hushåll. Föreningen har under året haft
kostnader för främst tryckning av medlemsinformation.
Från häradshövding Olof Larssons fond, som föreningen förvaltar, kan man som
medlem ansöka om ett ”Bidrag till trädgårdens förskönande” på cirka 150-200 kronor.
Under året har ingen ansökan inkommit. Föreningens styrelse har som ambition att
avveckla fonden och använda kvarstående medel till sådant som är i fondens anda.
Föreningen har ansökt hos Länsstyrelsen i Stockholm om att få höja den utdelade
summan till 2000 kronor men ärendet har av oklar anledning blivit föremål för en
extremt lång handläggningstid men vi hoppas kunna komma till ett avslut under 2017.
Medlemsaktiviteter
Föreningens initiativ från 2015 att arrangera aktiviteter på Svamptorget har fortsatt
under 2016. Lördagen den 14 maj arrangerade föreningen tillsammans med handlarna
på torget en vårmarknad med marknadsstånd med mat (och fiskauktion), dryck,
hantverk, loppis och underhållning i form av blåsorkestern Norby Brass och dansare
från Ekeby dansstudio. Trots det usla vårvädret var marknaden välbesökt. Föreningen
sålde bok och informerade om sin verksamhet.
Lördagen den 20 augusti anordnade föreningen tillsammans med systerföreningen
Norby egnahemsförening en barndag i den nyrustade Skivlingparken. Turridning med
häst, två tipspromenader, gyminstruktion av utomhusgymmet från företaget Lappset
(som står bakom det nya gymmets utformning), parkour-övningar och korvförsäljning
av Unik fotboll stod på programmet och parken var fylld till bredden av barn och vuxna.
Den 7 september firade Malmaskolan sitt 50-årsjubileum med tal, sång och musik.
Delar av föreningens utställning fanns att beskåda och vi överlämnade också en gåva till
skolans rektor - ett stort inramat fotografi från tiden då Malmaskolan ännu inte fanns
utan platsen användes som plantskola för gran- och tallplantor. Vid samma tillfälle höll
också föreningens hedersmedlem Viveca Halldin Norberg tal om områdets historia.
Lördagen den 1 oktober arrangerade föreningen en loppmarknad på Svamptorget. Ett
15-tal bord med diverse loppisfynd kunde den stora skaran besökare slåss om i
sensommarvärmen.
Torsdagen den 15 december anordnade föreningen tillsammans med handlarna på torget
sin andra julmarknad. Marknadsstånd med hantverk, mat, dryck, bakverk, choklad,
brända mandlar och försäljning av granar och föreningens bok bidrog till julstämningen.
Malmaskolans kör kom också på föreningens initiativ och bidrog med skönsång.
Föreningen har som tidigare nämnt initierat en informationsskylt om den förhistoriska
boplats som undersöktes arkeologiskt inför byggandet av villorna på Malma äng.
Skylten har inte kommit upp under året men enligt löfte kommer den att finansieras av
Länsstyrelsen och för textens ska arkeolog Jonas Wikborg från stiftelsen SAU svara.

Trafik, byggnationer och anläggningsarbeten i vårt område och närområde
Intensivt grävarbete i inledningen av Norbyvägen, i samband med bygget av radhus och
hyreshus längs entrévägen till Lugnet och Trädgårdsstaden, har under stora delar av året
gjort trafiksituationen ansträngd under lång tid. Tillfälliga trafikljus har satts upp.
Byggnationerna längs Bernadottevägen/Bernadottestigen har avslutats och inflyttning
har skett. Några av de planerade villorna i före detta Malmaparken, med adress
Stensoppsvägen, har byggts färdigt, andra har inte ens påbörjats. Föreningen följer med
intresse vad som händer med de eventuella byggplanerna i närheten av Malma gård.
Inga nyheter om dessa planer har nått styrelsen.
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. Föreningen har inte varit aktiv i projektet under
året.
Informationsspridning
Fyra nummer av medlemsbladet, inklusive ett specifikt enbart om julmarknaden, har
delats ut 2016. Medlemsbladet har innehållit information om föreningens aktiviteter
samt aktuell information om andra höst- och våraktiviteter, byggnationer, föreningens
bok, bland annat.
På vår hemsida www.norby.org finns information om vår förening med kontaktvägar,
medlemsblad, verksamhetsberättelser och historiska artiklar. Webbredaktör är 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 visades i samband med Malmaskolans
50-årsjubileum. 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), som utkom
2012, säljs i samband med alla de aktiviteter som föreningen anordnar. Boken väcker
alltjämt stort intresse.
Uppsala den 15 februari 2017
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