Verksamhetsplan för 2015
Föreningens syfte
Södra Norby Villaförening har till uppgift:
•

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 intresset för hus och trädgård och därmed sammanhängande frågor

•

Att i övriga avseenden, som berör medlemmarnas gemensamma intressen inom
området, tillvarata dessa.

Informationskanaler
Medlemsblad
Medlemsbladet ska fortsätta att komma ut med minst tre nummer per år. Medlemsbladet delas
ut till alla hushåll i, även till icke-medlemmar och ska innehålla relevant information för de
boende.
Webbplats och e-post
Föreningens hemsida www.norby.org fortsätter att sprida information om området.
Medlemmar uppmanas via medlemsbladet att bidra till arbetet med webbplatsen genom att
bland annat förse webbredaktören med information och uppslag kring innehåll. Hemsidan ska
fungera som ett komplement till medlemsbladet men också som en fördjupande källa. Via epost ska föreningens medlemmar också kunna nås och medlemmarna uppmanas att uppge
sina e-postadresser för att ett adressregister ska kunna skapas och användas.
Utställning
Utställningen om områdets historia och fastigheter uppdateras. Nya bilder tas på nya
fastigheter och fastigheter som byggts om samt att nya ägares namn läggs in.

Arrangemang
Föreningen kommer att initiera en eller flera informativa och trivselskapande aktiviteter.
Målet är minst en våraktivitet och en höstaktivitet.

Trafik
Styrelsen ska bevaka trafikfrågor som gäller området och dess omedelbara närhet. Vidare ska
styrelsen arbeta för att höga häckar i korsningar ska klippas ner till 80 cm för att undvika pga
skymd sikt. Styrelsen ska fortsatt främja de medlemmar som vill utplacera och ansvara för att
hastighetsdämpande blomlådor ställs ut.

Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkan kräver engagemang från de boende i området och är en förutsättning för att
kunna sätta upp grannsamverkansskyltar. Styrelsen kommer att arbeta för att grannsamverkan
utvecklas och att det brottsförebyggande arbetet därmed stärks.

Remisser
Föreningen ska svara på eventuella remisser och samrådshandlingar från Uppsala kommun,
samt när så är påkallat aktivt stödja eller företräda föreningens medlemmar gentemot kommun
eller andra myndigheter i frågor som rör föreningens syfte.

Gemensamma intressen
Fiber är nu installerat i stora delar av vårt område. Föreningen kommer att fortsätta att följa
utvecklingen i frågan. Föreningen kommer också att fortsätta att bevaka underhåll och
förädling av gemensamma platser i området, t ex Svamptorget och Skivlingsparken, där första
steg har tagits för utveckling.

Årsmöte
Årsmöte ska hållas i februari och då helst någon av de sista dagarna i månaden så att
bokslutsarbete och revision hinns med, dock ej under sportlovsveckan som hittills alltid varit
under vecka 8.

Medlemsvärvning och historik
Antalet betalande medlemshushåll bör vara minst oförändrat och helst öka. Alla hushåll i
området får inbetalningskort med Medlemsblad nr 2 under våren. Det är viktigt att alla
befintliga medlemmar aktivt arbetar för att värva nya medlemmar. Därmed sprids också idén
med föreningen och ett engagemang för densamma.
Föreningen arbetar aktivt med att boken om södra Norbys historia ”Från bondkyrkoby till
villastadsdel”, som föreningen ligger bakom, ska få så stor spridning som möjligt.

Kontakter med andra föreningar
Föreningen ska verka för goda kontakter med grannföreningarna, t.ex. Norby
egnahemsförening. Detta kan ske genom utbyte av medlemsblad och, som idag, att alla
föreningar i Norby erbjuds att medverka på webbplatsen www.norby.org.
	
  

