
 

 

Norby Egnahemsförening 
  
Verksamhetsberättelse 2018 

 
Styrelsen för Norby Egnahemsförening får härmed avge verksamhetsberättelsen 

för perioden 1 januari till 31 december 2018. 
 
Verksamheten år 2018  

År 2018 är det 95: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 2018 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  
 

Revisorssuppleanter 
Göran Andersson 

Björn Söderström 
 

Valberedning  
Agneta Oskarsson 
Ann-Sofie Lundqvist  

 
Årsmöte  

Årsmötet hölls den 15 april i Malmaskolans matsal. Efter årsmötet informerade 
områdespolis Ulrika Andersson om Grannsamverkan. Efter årsmötet firades 
föreningens 95 årsdag med förtäring, boklotteri och bandet Norby Brass som 

underhöll.  
 

Sammanträden  
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.  
 

 
 

 



Medlemmar 

Antalet betalande medlemmar per den 31 december är 467, varav 58 har betalat 
via Villaägarnas Riksförbund. Detta var sista året som Villaägarnas Riksförbund 

förde över medlemsavgifter till NEHF. Efter flera års uppgång minskade antalet 
betalande hushåll med 107. Två gånger har styrelsen delat ut inbetalningskort i 
650 brevlådor inom Norby Egnahemsförenings område, varav en av gångerna 

var en påminnelse om avgiften. För att underlätta framtida inbetalningar har 
föreningen ansökt om Swish hos Nordea.  

 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för verksamhetsperioden har varit 50 kronor per hushåll.  

 
Ekonomi 

Balans- och resultaträkning redovisas separat för 2018.  
 
Samarbete med Södra Norby Villaförening 

Norby Egnahemsförening har under året samarbetat med Södra Norby 
Villaförening kring Norbydagen i Skivlingsparken och julmarknad på 

Svamptorget.  
 

Grannsamverkan i samarbete med polisen 
Styrelsen har fortsatt arbetet med Grannsamverkan för att minska brottsligheten 
och öka tryggheten i Norby. Styrelsen har kontinuerlig haft kontakt med 

områdespolis Ulrika Andersson under året. Onsdag 12 september arrangerades 
ett extra möte med Ulrika Andersson i Malmaskolans matsal för att öka intresset 

för och få en nystart på Grannsamverkan. Antalet inbrott har ökat i Norby och i 
sambandet med detta har styrelsen hängt upp lappar i runt om i Norby med 
rubriken ”Polisen informerar – Många inbrott i området”.  
 

Arrangemang och aktiviteter 
Lördag 25 augusti i ordnades för tredje året i Norbydagen i Skivlingsparken. En 
välbesökt aktivitet med cirka 200 vuxna och barn. Dagen bjöd på ponnyridning, 

tipspromenader, Uppsala PT Studio från Norby, uppvisning av Parkour Turbo, 
pyssel samt korv- och fikaförsäljning av UIF (Uppsala Idrottsförening). På plats 

fanns även Föreningen Soldattorpet i Norby och NEHFs styrelse som informerade 
om verksamheten. Lördag 15 december var det julmarknad med försäljning av 
mat, dryck, blommor, hantverk och underhållning. Marknaden anordnas i 

samarbete med handlarna på torget. Vid dessa tre arrangemang delade styrelsen 
ut information i form av flygblad till hushållen och satte upp information på 

anslagstavlor i området och på Eriksbergs bibliotek.  
 
Sponsor  

Norby Egnahemsförening tackar Tandvårdshuset Norby som skänkte ett stort 
antal priser till barnens tipspromenad under Norbydagen i Skivlingsparken.  

 
Boken om Norbys historia 
Boken Norbys historia har reviderats under året och tryckts i en ny upplaga om 

200 exemplar. Boken finns att köpa hos Staffan Dahl och kostar 125 kronor.  
 

 
 

 



 

 
Uppsala den 26 februari 2019 

 
 
 

Annika Wesslén   Maria Asplund 

   

 

 

Staffan Dahl   Maria Lidberg 

 

 

 

Ted Lundström   Cathrine Örte 

 

 

 

Caisa Öster 


