
Nummer 5 - 2006 Utgivare:  Styrelsen - Satserups Idrotts- och 
Byaförening
Hemsida: www.go.to/satserup E-post: satserup_ibf@hotmail.com
Gustafsson 

Stormöte
Torsdag 5 maj kl 19.00

I gamla skolan

Hörby kommun har börjat arbeta med den nya 
översiktsplanen för kommunen. För att veta 
vad invånarna tycker och tänker så besöker 

man varje by. Det kommer också att 
informeras om Ung i Mittskåne så vi hoppas 

på att så många som möjligt möter upp och gör 
sin röst hörd. Vi kommer också att få tillfälle 
att diskutera andra aktuella frågor som gäller 

byn SIBF bjuder på fika.
Välkommen

BYABLADET nr 15
Satserups idrotts- och byaförening

Nummer 15 - 2011 Utgivare:  Styrelsen - Satserups Idrotts- och
Byaförening

Hemsida: satserup.wordpress.com E-post: satserup_ibf@hotmail.com

Nu är det äntligen vår! 
 Årsmötet hölls på bowlinghallen i Hörby,med omval på alla poster.  Uppvärmning i skolan diskuterades. 
Efteråt åt vi en god måltid och avslutade med en timmes bowling som föreningen bjöd på. Vi kommer att 

sälja Sverigelotter och det finns även möjlighet att abonnera på dessa.   
Vi säljer Satserupsböckerna är du intresserad kontakta Ingrid eller Per.

Styrelsen 2011
Ordf: Per Nilsson,  tel. 330082
Vice ordf: Christer Sjunneson tel. 330149
Sekr: Ingrid Gustafsson tel 330121
Vice sekr Johan Börjesson tel 330223
Kassör: Anders Hellrup, tel. 330028 
Övr led:           Lotta Saljefeldt  -  Ingemar Nilsson
Suppl: Pernilla Andersson  -  Stefan Emmertz  - 

Carsten Gustafsson

Kalender  april - september

Bågskytte  
för nybörjare, tisdag. kl. 19.00 på skolan. Ingen 
föranmälan. Övrig träning sker på torsdagar

. Valborgsbål – 30/4-kl 18.30
Vi samlas på fäladen bakom hårsmedjan där Carolina 
m familj ställer upp med plats för årets bål. Medtag 
egen grillkorv och övrig förtäring.

Tipsrundor – onsdagar-kl. 18.30
Följande onsdagar, på idrottsplatsen: 18/5 – 1/6 –15/6 
– 29/6 – 13/7 – 27/7- 10/8 – 24/8 – 7/9
Sista gången bjuder föreningen på korv.

Kubbturnering 20/8 – kl. 14.00
Alla i byn är välkomna till idrottsplatsen för att delta. 
Efter turneringen avslutar vi med gemensamma 
festligheter. Info fås av Christer på tel. 330149

Medlemsavgifter 2011 

Familjekort 200 kr 
Vuxen 150 kr 
Barn 100:- (t o m 20 år)  

Saknar du inbetalningskort? 
Kontakta styrelsen eller sätt in avgiften på 
bankgiro

337 - 9690 Satserups IBF. 
Glöm inte att fylla i namn, adress och 

födelsedatum på alla

Vill du hyra Satserups Fritidsgård?

För bokning, ring Marie Nilsson, 
Tel. 330018

På föreningens hemsida, satserup.wordpress.com 
hittar du vad det kostar att hyra och vilka regler 
som gäller för användandet av skolan .

15 maj samlas vi hos Ingrid för att gjuta i 
cement . Kostnad: Fika till självkostnad,. 
Materialkostnad efter förbrukning. Vi har frigolit 
och tejp och  cement. Medtag egna formar. Efter 
middag  Kl 13.00 har vi växtbytardag. Ta med 
överblivna växter, så fyndar vi för en billig peng. 
För anmälan och mer info ring Carolina 330161 
eller Ingrid 330121 el 0708792370 senast 9 maj
Barnfamiljerna tänker städa lekplatsen lörd  21

maj kl 10.00. Efteråt grillas medhavd korv
.  
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