Verksamhetsplan för 2017
Ideell förening - Ekonomisk förening
Södra Norby villaförening, ekonomisk förening u p a kommer att likvideras. En ideell
förening, Nya Södra Norby villaförening, har startats och tar vid där den ekonomiska
föreningen slutar. Verksamhet och tillgångar från den ekonomiska föreningen ska finnas i den
ideella föreningen. Den beskrivna planen gäller således verksamheten i den ideella
föreningen.
Föreningens ändamål
Nya Södra Norby Villaförening är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning av
villaägare i Södra Norby som verkar för att trevnad och goda förhållanden råder i området.
Föreningen ser som sin uppgift att tillvara medlemmarnas gemensamma intressen i frågor
som rör vägar, kommunikationer och annan offentlig service, fritidsområden, gemensamma
anläggningar och andra liknande frågor som kan påverka boendemiljön inom området.
Föreningen skall vidare ägna uppmärksamhet åt frågor som i ekonomiskt hänseende kan
påverka boendet och i dessa frågor bevaka och företräda medlemmarnas intressen.

Arrangemang och årsmöte samt projekt
Föreningen kommer att arrangera ett antal aktiviteter under 2017. Årsmötet för den
ekonomiska föreningen genomförs den 15 februari och har enligt planen besök av
Brandförsvaret, som informerar om hur vi skyddar oss mot bränder. Årsmöte för den ideella
föreningen sker senast i april. I mars månad är planen att vi arrangerar en loppis på
Svamptorget. När skolan börjar efter sommarlovet finns planer på en barndag i
Skivlingparken i samarbete med Norby egnahemsförening. Under hösten finns också planer
på en skördemarknad tillsammans med handlarna på Svamptorget. En tredje julmarknad på
Svamptorget i december finns det också planer på. Vi vill vara en kanal för lokalt
engagemang i vårt område och vill arbeta för att fler samarrangemang med andra aktörer
genomförs.
Den skylt som föreningen initierat och som minner om vår stadsdels äldre historia har ännu
inte kommit på plats. Skylten är tänkt att sitta i närheten av Malma gård och texten ska
skrivas av den arkeolog som ledde utgrävningarna inför bygget av bostäderna på Malma äng.

Informationskanaler
Medlemsblad
Medlemsbladet ska fortsätta att komma ut med minst tre nummer per år. Medlemsbladet delas
ut till alla hushåll i området, även till icke-medlemmar och ska innehålla relevant information
för de boende.
Norby.org
På föreningens hemsida www.norby.org ska det finnas löpande information om området och

föreningen. Hemsidan ska fungera som ett komplement till medlemsbladet men också som en
fördjupande källa. Vår grannförening Norby egnahemsförening har också erbjudits att
använda hemsidan för sin information. Via e-post kan medlemmar också nå föreningen.
Ambitionen är att samla medlemmarnas e-postadresser för att via den vägen också kunna nå
ut med information, snabbare och billigare än via lappar i brevlådorna.
Utställning
Den stora 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.

Trafik och gemensamma platser
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
olyckor på grund av skymd sikt. Styrelsen kan också bistå de medlemmar som vill utplacera
farthindrade blomlådor. Föreningen kommer också att fortsätta att bevaka underhåll och
förädling av gemensamma platser i området, t ex Svamptorget samt planerade byggnationer i
vårt område och i närområdet.

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 stödja föreningens medlemmar gentemot kommun eller
andra myndigheter i frågor som rör föreningens syfte.

Medlemsvärvning och bok
Vårt mål för 2017 är att fler ska se värdet av vår förening och vilja vara medlemmar. Alla
hushåll i området får inbetalningskort med medlemsblad nr 2 under våren. Det är en stor
fördel om föreningens medlemmar aktivt arbetar för att värva nya medlemmar. På så sätt
sprids idén med föreningen och därmed också ett utvidgat engagemang för SNV.
Styrelsen kommer också att se över vilka hushåll vi vänder oss till med information. Boende i
kedjehusen på Slåttervägen, som inte fått vår information tidigare, kommer hädanefter att få
det.
Föreningen arbetar också med att boken om södra Norbys historia ”Från bondkyrkoby till
villastadsdel” ska få stor spridning och vi informerar om boken i medlemsblad och säljer på
marknader på Svamptorget. Målsättningen är att göra en mindre revidering av bokens
innehåll under året.

Samverkan med andra föreningar
Föreningen ska verka för goda kontakter med föreningar i området, t.ex. Norby
egnahemsförening och idrottsföreningarna. Dessa bjuds in att delta på torgmarknader.
Övriga föreningar i Norby erbjuds också att medverka på www.norby.org. Kontakter med
andra föreningar kan också ske genom samarrangemang av olika slag, såsom i fallet med
barndagen i Skivlingparken.
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