Norby Egnahemsförening – verksamhetsberättelse för 2021
Föreningsarbetet under 2021, liksom året innan, har präglats av coronapandemin.
Norbydagen i Skivlingparken och Julmarknaden på Svamptorget fick ställas in.
Föreningens årsmöte
Vid årsmötet den 16 november 2021 med ett 25-tal närvarande valdes (med en del omval)
följande styrelse, valberedning, revisorer och revisorssuppleanter.
Styrelse
Per-Arne Sundbom, ordförande
Cathrine Örte, sekreterare
Robert Wålinder, kassör
Maria Asplund
Staffan Dahl
Josephine Essén
Valberedning
Tore Lundström Hans-Eric Lindahl
Revisorer
Björn Söderström Erik Bergman
Revisorssuppleant
Magnus Wallin
Styrelsemöten
Kort efter årsmötet eller den 23 november träffades styrelsen vid ett så kallat
konstituerande möte där ansvarsområden fördelades mellan ledamöterna. Tidigare under
året hölls tre styrelsemöten, varav två digitala via plattformen Zoom.
Ny hemsida
En viktig informationskanal för föreningen är dess hemsida. En mobilanpassad sådan,
www.norbyegnahem.se, har tagits fram med mejladresser till styrelsens ledamöter och
valberedning.

Facebook
Intresset för föreningens informationskanal via Facebook har varit svagt och projektet
utvecklades inte enligt förväntan.

Grannsamverkan
Arbetet med Grannsamverkan har fortsatt prioriterats för att öka förutsättningarna att
hindra brott och öka tryggheten i området. De som via föreningens hemsida anmäler sig till
Grannsamverkan får polisens information genom mejl. Styrelsen har även kontakt med
områdespolisen. I slutet av 2021 omfattades 240 hushåll eller omkring 40 procent av
samtliga ägare av fastigheter (i huvudsak villor) inom föreningens område.
Verktygsutlåning
På föreningens hemsida listas dels samtliga redskap och verktyg som föreningen lånar ut till
medlemmarna, dels kontaktuppgifter till personer som svarar för utlåningen. Under året har
inte gjorts nya inköp på området.
Vänner och Grannar i Norby
Ansträngningar har gjorts för att uppdatera katalogen Vänner och Grannar i Norby från 2016.
Norbybornas intresse för katalogen eller snarare att i den vilja ha sina namn och
kontaktuppgifter tycks ha minskat. Det är osäkert om en ny katalog kan ges ut.
Norbys historia
Boken Norbys historia från 2007 av Bo ”Boj” Jonsson och Ernst Öster är en vidareutveckling
av den sistnämndas bok med samma namn som utkom 1997. Ett 20-tal av den förstnämnda
boken har sålts under 2021 och kvar finns cirka 150 exemplar till försäljning.
Tryckning och utdelning av information
I december 2020 överlämnade styrelsen tryckning av information och inbetalningskort till
Fyris-Tryck AB. Ungefär samtidigt inleddes ett samarbete med Idrottsföreningen Thor som
ett par gånger under året svarade för utdelning till hushållen.
Medlemsavgifter m.m.
Årsavgiften under 2021 var 100 kronor per hushåll. Antalet betalande medlemmar har
minskat under coronapandemin och var 138 i slutet av 2021. Kassabehållningen uppgick till
cirka 41 000 kronor.
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