
 
 

 
Norby Egnahemsförening 

 
                Verksamhetsberättelse 2020 

 
 
Styrelsen för Norby Egnahemsförening får härmed avge verksamhetsberättelse 
för perioden 1 januari till 31 december 2020. 
 
Verksamheten år 2020  
År 2020 är det 97:e verksamhetsåret sedan föreningens tillkomst. 
 
Syfte  
Föreningen ska verka för en god boendemiljö och åtgärder som skänker trevnad 
och gemenskap hos medlemmarna.  
 
Styrelsen 
Efter årsmötet 2020 har styrelsen följande sammansättning: 
Ordförande Annika Wesslén 
Kassör Robert Wålinder 
Sekreterare Alexandra Kämpe 
Ledamot Staffan Dahl 
Ledamot Cathrine Örte 
Ledamot Maria Söderberg avgick i september  
 
Revisorer 
Thomas Sandberg 
Björn Söderström  
 
Revisorssuppleanter 
Erik Bergman 
Anders Billstrand 
 
Valberedning  
Agneta Oskarsson 
Ann-Sofie Lundqvist  
 
Årsmöte  
Årsmötet hölls den 9 mars i Malmaskolans matsal. Huvudprojektledaren för 
utbyggnad av Rosendals bostadsområde Jill Bergefur var inbjuden för att 
informera om områdets framväxt. Då en familjemedlem blev akut sjuk två 
timmar innan årsmötet så kunde hon inte komma. 
 
Sammanträden  
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Styrelsemötena har 
förändrats under coronaatider och ett möte hölls utomhus i juni. Under hösten 
skedde två digitala möten via den digitala plattformen Zoom.  



 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för verksamhetsperioden var 100 kronor per hushåll.  
 
Medlemskap 
Antalet betalande hushåll per den 31 december var 442. I februari delade 
styrelsen ut ett inbetalningskort i 646 brevlådor inom Norby Egnahemsförenings 
område. Första utdelning i februari skedde i samband med information om 
årsmötet och en andra gång i maj var en påminnelse. 
 
Ekonomi 
Balans- och resultaträkning redovisas separat för 2020.  
 
Pandemin satte stopp för årets aktiviteter 
Norby Egnahemsförening ställde in årets två största aktiviteter Norbydagen i 
Skivlingsparken och julmarknad på Svamptorget på grund av covid-19. 
 
Flygblad till grannar att hjälpa till i coronatider 
I mars delade styrelsen ut flygblad med uppmaningen om det kunde finnas 
grannar som behövde hjälp med att handla eller gå något ärende med anledning 
av covid-19. Ett 30-tal Norbybor hörde också av sig direkt till styrelsen och 
visade intresse och engagemang att hjälpa till att göra livet lättare för 
riskgrupper i coronavirustider. 
 
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. De Norbybor som har anmält sig via 
hemsidan till Grannsamverkan i Norby genom länken Formsite 
https://fs27.formsite.com/NEHF/form1/index.html har via mejl under året fått 
fortlöpande information från områdespolisen. 
 
Föreningens verktyg   
En kompostkvarn och en regeldetektor/kabelsökare har köps in för att lånas ut 
till föreningens medlemmar. Alla verktyg och redskap som Norby 
Egnahemsförenings medlemmar kan låna finns listade på hemsidan och i 
katalogen Vänner och Grannar i Norby 2016. 
 
Uppsala kommuns lantmäterienhet  
Styrelsen har under året med hjälp av lantmäterimyndigheten i Uppsala kommun 
tagit fram en aktuell karta med alla gatuadresser och listor med samtliga 
fastighetsbeteckningar inom föreningens verksamhetsområde. 
 
Matrikel baserad på fastighetsbeteckning 
En matrikel har tagits fram under 2020 som är baserad på 
lantmäterimyndighetens fastighetsbeteckning med alla föreningens gatuadresser. 
Fastighetsmatrikel finns på föreningens hemsida och utgör underlag för betalning 
av medlemsavgiften. 
 
 
 
 

https://fs27.formsite.com/NEHF/form1/index.html


Katalogen Vänner och Grannar i Norby  
Arbete med att uppdatera katalogen Vänner och Grannar i Norby 2016 har 
påbörjats. Tidigare kataloger var enklare att samla in uppgifter till. Nu gäller 
GDPR som försvårar det hela. 
 
Trycka upp och dela ut föreningens information  
Upptryckning av föreningens information och inbetalningskort har fram tills nu 
skett inom styrelsen. Från och med i december har styrelsen överlåtit detta till 
Fyris Tryck. Styrelsen har även inlett ett samarbete med Idrottsföreningen Thor 
som fortsättningsvis kommer att dela ut föreningens information. Detta har varit 
två uppgifter som styrelsen har subventionerat åt föreningen. En kraftig ökade 
kostnad och därmed en höjd medlemsavgift. 
 
Boken Norbys historia 
Andra upplagan av boken Norbys historia av Ernst Öster och Bo ”Boj” Jonsson 
har sålts i 12 exemplar. Det finns 177 exemplar kvar till försäljning. 
 
Facebook 
Föreningens digitala informationskanal via Facebook har inte utvecklats som 
planerat då ingen Norbybor har åtagit sig den uppgiften. 
 
Norby Egnahemsförenings hemsida  
Arbete med en ny design av föreningens hemsida är påbörjat. I början av 2021 
kommer hemsidan att ha ändrat utseende och även blivit mobilanpassad. 
http://norbyegnahem.se   
 
 
Uppsala den 19 januari 2020 
 
 
 
Annika Wesslén   Maria Asplund 
   
 
 
Staffan Dahl   Alexandra Kämpe 
   
 
 
 
Robert Wålinder   Cathrine Örte 

http://norbyegnahem.se/

