
 
 

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. 

Aktiviteter i byn 
Gamla skolans Sportbar: Här kan du titta på 
sportevenemang, spela biljard, kasta pil eller bara 
hänga och ta det lugnt.Du kan ha filmkvällar, titta på 
Melodifestivalen eller vad man vill. Det är bara 
fantasin som sätter gränser. Har du något du vill titta 
på eller vill du ha After work, är det toppen att göra 
det här. Det finns läsk och godis till försäljning. 

Du behöver inte vara superintresserad av sport för att 
komma hit. Alla är välkomna och det är gratis  för 
medlemmar.  
Håll utkik på Satserups facebooksida för att veta när 
det är öppet, eller ring Johan Börjesson på 0733-
448854. Undrar du något om upplägget, så bara slå 
en signal. 
 

Bokcirkel: Startar 24/9. Är du intresserad, ring 
Carina 070-2145968. Det finns plats för fler. 
 

Ljusvandring: 1/11 16.30 samling vid skolan. Det 
finns möjlighet att grilla vid lekplatsen, efter 
ljusvandringen. 

Någon som vill hjälpa till att spöka? Kontakta Ingrid 
Gustafsson 0708-792370 

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.  

Bågskytte: Måndagar och 
torsdagar 18.30. Skolan 2:a vån 

Qi-gong: Pausat 

Ljusvandring: 1 november kl 16.30 

Bokcirkel: Sista torsdagen i månaden 
18.30 

Elljusslingan: Den är tänd från 
mörkrets inbrott till kl.22.00. 

Skidspår: När vädret tillåter. När det 
inte är snö, använd gärna slingan till 
löpning, promenader med mera. 
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Bågskytte: Tisdagar och torsdagar tränar bågskyttarna 
18.30 på ovanvåningen i gamla skolan. Är du intresserad 
av att lära dig eller komma igång att träna är du 
välkommen. Aktiviteten är gratis för medlemmar. 
 

Varmt välkommen till våra aktiviteter! 
Följ oss också på Facebook (Satserup) Där kan du läsa mer om 

vad som händer i byn. 
 
Förslag till gemensamma aktiviteter 
Föreningen behöver din hjälp att utveckla och planera 
aktiviteter som de som bor i byn kan tänka sig att delta i. 
Har du något förslag, som du kan arrangera själv eller vill 
få hjälp med, hör av dig till Ingrid, sekreterare i föreningen 
via telefon, sms 0708-792370 eller till föreningens 
mailadress. 

Medlemsavgifter 2020 
På årsmötet antogs årsavgift enligt nedan. 
Familj  300 kr 
Vuxen 150 kr 
Barn  100 kr (t.o.m. 20 år)  
 

Styrelsen 
Ordf.           Karin Weréen 
   0736-609529  
Vice ordf     Nicklas Nordborg 
   0705-811733 
Kassör        Anders Hellrup 
   0730-766485 
Sekr            Ingrid Gustafsson 
   0708-792370 
Vice sekr     Anne Solding 
   0702-590299 

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. 
Mailadress: 
satserup_ibf@hotmail.com 
 


