
  
BYABLADET nr 29 

Satserups Idrotts- och Byaförening 
 

Nummer 29 - 2018 Utgivare:  Styrelsen - Satserups Idrotts- och Byaförening 

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

Styrelsen 2018 
Ordf:  Johan Börjesson, tel. 0733-448854 

Vice ordf:   Fredrik Ingvarsson, tel 0707-742589 

Sekr:  Lindha de Capretz, tel 0723-337610 

Kassör:  Anders Hellrup, tel. 0730-766485  

Övr led: Nicklas Nordborg, tel 0705-811733 

 Carsten Gustavsson, tel 0708-379333 

Suppl:  Carolina Petersson Schildt, tel 0705-

                                           224971 

 Martina Nilsson 

 Erwin Herbertsson 

 

 

Kalender   

mars-september 
 

Valborg 30 april kl 18.30 
Carolina och Pierre låter oss vara på deras mark 

bakom gården och fira valborg. Var och en tar själv 

med mat och dryck. 

 
 

Fixardag, lördag 5 maj kl 10.00 
Det är en hel del som behöver fixas med på skolan 

och slingan så det behövs många olika talanger till 

hjälp. Vi vore ytterst tacksamma om så många som 

kan kommer. Grillen kommer att vara framme och 

föreningen bjuder på en enklare fika. 

 

Tipsrundor: 
Årets tipsrundor är på följande datum: 

16 + 30 maj 

13 + 27 juli 

11 + 25 juli 

8 + 22 augusti 

5 september och då bjuder föreningen på korv. 

 

Sommaraktivitet – 4 augusti 
Mer planering och information kommer längre fram. 

Förslag och önskemål kan lämnas till styrelsen. 
 

Bågskytte 
Träning sker måndagar och torsdagar kl 18.30-20.30 

på skolan. Ingen föranmälan krävs.  

DM kommer att arrangeras i Satserup 26 augusti. 
 

Satserupsböcker 
Det finns böcker om Satserup kvar, 100 kr/bok. Är du 

intresserad av att köpa, kontakta Anders Hellrup.  
 

 

Medlemsavgifter 2018 
 

På årsmötet antogs årsavgift enligt nedan. 
 

Familj  300 kr 

Vuxen 150 kr 

Barn  100 kr (t.o.m. 20 år)  
 

Saknar du inbetalningskort?  

Kontakta Anders Hellrup, tel. 330028 eller sätt in 

avgiften på bankgiro 337-9690 Satserups IBF 

eller Swisha till 123 188 47 66  
 

Glöm inte att fylla i namn, adress på alla personer 

avgiften gäller! 

Medlem i Satserups IBF, godkänner att 

personuppgifter får hanteras och användas i 

enlighet med GDPR. Kontakta styrelsen om du vill 

att information om dig inte ska sparas. 
 

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 fritidsgården.  

Välkommen till 2018 – ett nytt år med aktiviteter! 
 

Det är dags för ett nytt år med både gamla och nya traditioner. Vi hoppas att så många som möjligt vill 

komma, även ni som är nyinflyttade. 

Byaföreningens årsmöte har genomförts. Johan Börjesson valdes om som ordförande, Petter Solding avgick 

som sekreterare och har ersatts av Lindha de Capretz. Vi tackar Petter för hans insats fina insats som 

byaföreningens sekreterare och hoppas se honom i andra sammanhang i byn. 

Snön kom sent i år men det har varit en del besökare i vårt skidspår. Under året ska vi försöka använda våra 

fina spår till promenader, löpning och tipsrundor, välkomna! 


