
 

 

Norby Egnahemsförening 
  
Verksamhetsberättelse 2019 

 
Styrelsen för Norby Egnahemsförening får härmed avge verksamhetsberättelsen 
för perioden 1 januari till 31 december 2019. 
 
Verksamheten år 2019  
År 2019 är det 96: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 2019 haft följande sammansättning: 
Ordförande Annika Wesslén 
Kassör Robert Wåhlinder 
Sekreterare Maria Lidberg 
Ledamot Maria Asplund 
Ledamot Staffan Dahl 
Ledamot Alexandra Kämpe 
Ledamot Cathrine Örte 
 
Revisorer 
Thomas Sandberg 
Björn Söderström  
 
Revisorssuppleanter 
Erik Bergman 
Anders Billstrand 
 
Valberedning  
Agneta Oskarsson 
Ann-Sofie Lundqvist  
 
Årsmöte  
Årsmötet hölls den 11 mars i Malmaskolans matsal. Efter årsmötet diskuterade 
mötesdeltagarna vad som är viktiga områden att jobba med för de boende inom 
Norby Egnahemsförenings område. I samband med årsmötet lottades böcker ut 
liksom en eltandborste skänkt av Tandvårdshuset.  
 
Sammanträden  
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.  
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för verksamhetsperioden har varit 100 kronor per hushåll.  
 



Medlemsskap 
Antalet betalande hushåll per den 31 december var 601. Styrelsen har delat ut 
två inbetalningskort i cirka 750 brevlådor inom Norby Egnahemsförenings 
område. Första utdelning i februari i samband med information om årsmötet och 
andra gången i augusti som en påminnelse och med information om Norbydagen 
i Skivlingsparken. För att underlätta inbetalningar har föreningen skaffat Swish 
under året. Swish-numret är 123 404 15 47. 
 
Ekonomi 
Balans- och resultaträkning redovisas separat för 2019.  
 
Samarbete med Södra Norby Villaförening 
Norby Egnahemsförening har under året samarbetat med Södra Norby 
Villaförening kring Norbydagen i Skivlingsparken och julmarknad på 
Svamptorget. Det är tidskrävande att boka in de olika aktiviteterna och få 
kontakt med personer/föreningar som kan medverka vid de två dagarna. 
Samarbetet mellan föreningarna underlättar arbetsuppgifterna och fördelningen 
av kostnaderna.  
 
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. Boende som via föreningens hemsida 
har anmält sig till Grannsamverkan i Norby genom länken Formsite 
https://fs27.formsite.com/NEHF/form1/index.html får fortlöpande den 
information som områdespolisen mejlar.  
 
I början av december deltog en av styrelsens ledamöter vid informationsmöte på 
Polishuset. Kommunpolis Lisa Sannervik, informerade om brottsförebyggande 
arbete och områdespolis Ulrika Andersson informerade om året som gått med 
Grannsamverkan. 
 
Trafikfrågor  
Styrelsen har under året haft kontakt med trafikingenjör Christer Åkerlund, 
Uppsala kommun, angående trafikbegränsningar i Norby. Frågan är viktig men 
styrelsen kommer inte i nuläge att engagera sig mer i frågan. 
 
Ordförande har varit inbjuden till Sunnersta Egnahemsförenings trafikgrupp för 
att samtala om eventuellt framtida samarbete i trafikplanering och hur 
kommunen sköter vinterväghållningen. 
 
Norby Egnahemsförenings webbplats  
Föreningens nya webbplats är http://norbyegnahem.se   
 
Arrangemang och aktiviteter 
Lördag den 24 augusti ordnades för fjärde året Norbydagen i Skivlingsparken. En 
välbesökt aktivitet med cirka 250 vuxna och barn. Dagen bjöd på ponnyridning, 
tipspromenader, Uppsala PT Studio från Norby, pysselbord samt korv- och 
fikaförsäljning av UIF (Uppsala Idrottsförening).  
 
Lördag den 15 december var det julmarknad på Svamptorget i samarbete med 
Södra Norby villaförening, Ateljé 54 och FemtioFemPlus. Det var 



julgransförsäljning (Unik) korvgrillning (UIF) och nybakat från Sätrabagarn. 
Sextetten Nautilus spelade julmusik, Malmaskolans kör sjöng, 
mannekänguppvisning arrangerades av Femtiofemplus och NEHFs hade 
tipspromenad för barn.  
 
I samband med dessa två aktiviteter delade styrelsen ut information i form av 
flygblad och satte upp information på anslagstavlor i området. Styrelsen har 
också varit på plats vid båda aktiviteterna för att informerade om föreningens 
verksamhet och svara på frågor. 
 
 
Uppsala den 12 februari 2020 
 
 
 
Annika Wesslén   Maria Asplund 
   
 
 
Staffan Dahl   Maria Lidberg 
 
 
 
Alexandra Kämpe   Robert Wåhlinder 
 
 
 
Cathrine Örte 


