
 

 

Norby Egnahemsförening 
  
Verksamhetsberättelse 2017 

 
Styrelsen för Norby Egnahemsförening får härmed avge verksamhetsberättelsen 

för perioden 1 januari till 31 december 2017. 
 
Verksamheten år 2017  

År 2017 är det 94:e verksamhetsåret sedan föreningens tillkomst. 
 

Syfte  
Föreningen ska verka för en god boendemiljö och åtgärder som skänker trevnad 
och gemenskap bland medlemmarna.  

 
Styrelsen 

Styrelsen har efter årsmötet 2017 haft följande sammansättning: 
Ordförande Annika Wesslén 
Kassör Ted Lundström 

Sekreterare Maria Lidberg 
Ledamot Maria Asplund 

Ledamot Staffan Dahl 
Ledamot Cathrine Örte 
Ledamot Caisa Öster 

 
Revisorer 

Lennart Häggström 
Thomas Sandberg  
 

Revisorsuppleanter 
Göran Andersson 

Björn Söderström 
 

Valberedning  
Agneta Oskarsson 
Ann-Sofie Lundqvist (har ersatt Per Öster) 

 
Årsmöte  

Årsmötet hölls den 23 mars i Malmaskolans matsal. Efter årsmötet informerade 
Anna Sander, huvudprojektledare från Uppsala kommun, om Rosendalsområdet 
och den nya stadsdelens utveckling. 

 
Sammanträden  

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden, och ett konstituerande i 
samband med årsmötet.  
 

Medlemmar 
Antalet betalande medlemmar per den 31 december är 511, varav 63 har betalat 

via Villaägarnas Riksförbund. Två gånger har styrelsen delat ut inbetalningskort i 



640 brevlådor inom Norby Egnahemsförenings område, varav en av gångerna 

var en påminnelse om medlemsavgiften.  
 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för verksamhetsperioden har varit 50 kronor per hushåll.  
 

Ekonomi 
Balans- och resultaträkning redovisas separat för 2017. 

 
Samarbete med Södra Norby Villaförening 
Norby Egnahemsförening har under året samarbetat med Södra Norby 

Villaförening kring loppmarknad på Svamptorget (maj), Skivlingsparkdagen 
(augusti) och julmarknad på Svamptorget (december). 

 
Grannsamverkan i samarbete med polisen 
Under året har styrelsen arbetat med att öka uppmärksamheten av 

Grannsamverkan för att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivslen 
för de boende i Norby. Inspektion och underhåll av grannsamverkan skyltar har 

skett under året. En kompletterande karta som visar var de 19 skyltarna finns 
har tagits fram. En styrelsemedlem har under året deltagit i grannsamverkans-

möten hos polisen. Styrselen har även haft kontinuerlig kontakt med Ulrika 
Andersson, områdespolis, under året. Styrelsen har köpt in programmet Formsite 
för att man lätt ska kunna anmäla sig digitalt till Grannsamverkan i norra Norby 

via hemsidan www.norby.org. En röd brevlåda har hängts upp på Norra 
Parkvägen 10 för de som vill hämta och lämna in sin anmälningsblankett mot 

Grannsamverkan i pappersform. I brevlådan har även funnits dekaler och 
klistermärken för att sätta upp vid entrédörr, brevlåda, altan-/balkongdörr etc.  
 

Arrangemang och aktiviteter 

Lördag den 13 maj var vårens loppmarknad med ett femtontal Norbybor som 
ställde upp sina bord på Svamptorget. En aktivitet som görs för att liva upp 
Norby lite. Lördag den 26 augusti i ordnades för andra året i rad en dag i 

Skivlingsparken. En välbesökt aktivitet med cirka 200 vuxna och barn. Dagen 
bjöd på cirkusskola, tipspromenader, kaninhoppning, höns och getter från 4H, 

visning av utomhusgymmet, show av Dansstudion på Svamptorget, pyssel samt 
korv- och fikaförsäljning av UIF. Lördag den 16 december var det julmarknad 
med försäljning av mat, dryck, blommor, hantverk och underhållning. Marknaden 

anordnas i samarbete med handlarna på torget. I samband med varje 
arrangemang har styrelsen delat ut information i form av flygblad till hushållen 

och satt upp information på anslagstavlor i området och på Eriksbergs bibliotek.  
 
Sponsor  

Norby Egnahemsförening tackar Tandvårdshuset Norby som sponsrade och 
skänkte ett stort antal priser till barnens tipspromenad till Skivlingsparkdagen i 

augusti.  
 

Föreningens verktyg   

En värmekamera (FLIR C3) har inköpts för att fritt lånas ut till föreningens 
medlemmar. Med hjälp av värmekameran kan man hitta värmeläckor och se om 

husets isolering behöver förbättras. Alla övriga verktyg och redskap som Norby 
Egnahemsförenings medlemmar kan låna gratis finns listade i katalogen Vänner 

och grannar i Norby. 

http://www.norby.org/


 

 
 

Uppsala den 14 mars 2018 
 
 

 

Annika Wesslén   Maria Asplund 

   

 

 

Staffan Dahl   Maria Lidberg 

 

 

 

Ted Lundström   Cathrine Örte 

 

 

 

Caisa Öster 


