
 
 

BYABLADET 
Ansvarig utgivare: Styrelsen Satserups Idrotts- och byaförening 

 
I byabladet kan du läsa sådant som kan vara av intresse för dig som är invånare i 

Satserup med omnejd. 

Bokade datum 

I Satserup arrangeras olika 
aktivieter för alla som vill, kan 
delta i. Till vänster ser du mer 
om aktiviteterna och vad som 
gäller.  

 

Qi-gong: Varje lördag 09.00-10.00 

Ljusvandring: 3 november kl 16.30 

Röjning: 19 november kl 10.00 

Julpyssel: 1 dec kl 10-12 

Skidspår: När vädret tillåter. När det 
inte är snö, använd gärna slingan till 
löpning, promenader med mera. 

 

Aktiviteter i byn 

Qi-gong med Karin Wessberg varje lördag kl 09.00-
10.00 i skolan. Bekväma kläder, ingen anmälan 
krävs. 10-kort kan köpas för 500 kr. För att kunna 
nyttja erbjudandet behöver du vara medlem i 
byaföreningen. 

Ljusvandring: 3 november kl 16.30. Vandring som 
görs för att sponsra barncancerfonden. 

Röjning av slingan: 19 november, samling vid 
skolan kl 10.00. Ta med utrustning som kan behövas 
för röjning av sly med mera. 

Julpyssel: 1 Dec kl 10-12, i skolan. Anmälan görs till 
Tina 0733-481474 eller Anne 0702-590299, senast 
25 november. Pysselmaterial finns och det bjuds på 
fika. 
 

Varmt välkommen till våra aktiviteter. 
Följ oss också på facebook (Satserup). Där kan du läsa mer 

om det som händer i byn. 
 

N R  3 2  H Ö S T - V I N T E R  1 9 - 2 0  



 

 

 

 

Förslag till gemensamma aktiviteter 

Föreningen behöver er hjälp att utvecklas och planera 
aktiviteter som ni som bor i byn kan tänka er att delta i. 
Har något eget förslag som du kan arrangera själv eller vill 
få hjälp med, hör av dig till Lindha, sekreterare i 
föreningen via sms 0723-337610. 

 
Medlemsavgifter 2019 
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. 
 

Styrelsen 
Ordf.           Fredrik Ingvarsson 
         0707-742589 
Vice ordf     Nicklas Nordborg 
          0705-811733 
Kassör        Anders Hellrup 
         0730-766485 
Sekr            Lindha de Capretz 
         0723-337610 
Vice sekr     Ingrid Gustafsson 
         0708-792370 

 

Vill du hyra Satserups 
Fritidsgård? 

För bokning, ring Marie 
Nilsson, tel.	0737-647672 
 
På föreningens hemsida, 
satserup.wordpress.com, 
hittar du vad det kostar att 
hyra och vilka regler som 
gäller för användandet av 
fritidsgården. 


