
  
BYABLADET nr 30 

Satserups Idrotts- och Byaförening 
 

Nummer 30 - 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   

Oktober-december  
 

 

Julpyssel 25 november kl 10-12 
Kom till skolan och fixa ditt eget julpyssel 

tillsammans med Tina och Anne. Det blir också 

möjligt för en gemensam fika. 

ANMÄLAN för att delta senast 18 november till: 

Anne 0702590299 eller Tina 0733481474 

 

 

Elljusslingan, skidspår och promenadspår 

Ljusslinga kommer i sedvanlig ordning att vara tänd 

nu under den mörka årstiden. Närmre bestämt från 

mörkrets inbrott till kl 22.00.  

Vid snö kommer det att göras spår så fort det är 

lämpligt. När det är snöfritt, använd gärna spåren till 

annat, t ex promenad, cykling, löpning eller bara njut 

av att vara nära naturen. 

 
 

Bågskytte 
Träning sker måndagar och torsdagar kl 18.30-20.30 

på skolan. Ingen föranmälan krävs.  

 

 

Lotter 

Nu finns Bingolottos julkalendrar till försäljning. 

Även sverigelott finns, för att köpa, kontakta Anders 

Hellrup. 

 
 

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.  

Hösten 2018 

Efter en lång och varm sommar som har bjudit på både bad, foderbrist och höga 

temperaturer, kommer svalare väder och möjligen en snörik vinter. Det blir ingen 

julfest i år men delta gärna i årets julpyssel och skapa dina egna 

julgransdekorationer. Eller ta en promenad på vår upplysta slinga i skogen och njut 

av naturen. 
 

 


