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BYABLADET 
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.  

 

Styrelsen 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRA AKTIVITETER. FÖLJ OSS 

OCKSÅ PÅ FACEBOOK (Satserup). DÄR KAN DU LÄSA OM VAD 

SOM ÄR PÅ GÅNG. 

I Satserup arrangeras olika aktivieter för alla som vill, kan delta i. 

På nästa sida kan du läsa om aktiviteterna, vad som gäller och 

hur du gör om du har något förslag som du eller föreningen 

skulle kunna arrangera. 

Medlemsavgifter 2021 
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. 

 

 

 

 

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 

                     Dahlin 

                     0702-590299 

Mail     satserup_ibf@hotmail.com 
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Vill du hyra Satserups 

Fritidsgård? 

Det går också att hyra bord och 
stolar.  

Idrottsplatsen går också att hyra 
om du vill ordna 

uteevenemang.  

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. 

 

 

 

Årsmötet, som vanligtvis hålles i mars, 

är uppskjutet pga Corona. Det 

kommer förhoppningsvis att kunna 

hållas utomhus i april, på grillplatsen. 

Vi återkommer med mer information. 
 

Gemensamma aktiviteter 
Föreningen behöver er hjälp att utvecklas och planera aktiviteter 

som ni som bor i byn kan tänka er att delta i. Förslag som har 

lämnats till styrelsen är:  

 Förbättring av lekplatsen – vad vill barnen ha? 

 Hinderbana för barn i skogen 

 Styrketräningsutrustning i skolan 

 Utegym – vad skall det innehålla? 

Är det något av ovanstående som du kan tänka dig att delta i och 

vill att vi prioriterar eller har något eget förslag som du kan 

arrangera själv eller få hjälp med, hör av dig till Ingrid,  

sekreterare i föreningen, via sms (0708-792370) eller mail 

satserup_ibf@hotmail.com 

Planerade aktiviteter 

 Skidspår i mån av snö. . Mer info på vår webbplats 

satserup.wordpress.com på sidorna "skidspår" och 

"motionsspår". 

 Isbanan vid lekplatsen är spolad. 

 Bågskytteträning varje måndag och torsdag kl 18.30-20.30 

på plan 2 i skolan, eller på idrottsplatsen vid bra väder. 

Ingen föranmälan krävs. 

 Bokcirkeln är igång på distans. Vill du vara med så hör av 

dig till Carina tel 070-2145968 

 


