
 
 

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.  
11/9 Loppis 
18/9  Qi-gong 

30/9 Bokcirkel 
31/10 Spökvandring 

Aktiviteter i byn 

Bakluckeloppis: Den 11/9 11.00-14.00 kan alla som 
är intresserade av att köpa och sälja prylar, växter 
m.m.komma till skolan. En del av gamla skolans 
inventarier kommer också att säljas. Vill du sälja 
något så kontakta Carolina 070-5224971 för att boka 
plats. 

Qi-gong med Karin Wessberg  startar 18/9 lördag kl 
09.00-10.00. Bekväma kläder, ingen anmälan krävs. 
För att kunna nyttja erbjudandet behöver du vara 
medlem i byaföreningen. 

Bokcirkeln  startar  30/9 kl.18.30 . Boken som är 
aktuell just nu är “Där kräftorna sjunger “ av Delia 
Owens. Det finns plats för fler deltagare. Är du 
intresserad så ring Carina 070-2145968. Information 
om plats mailas ut. 

Spökvandring med ljus: 31/10  Samling vid skolan 
kl 16.30. Grillen är tänd vid lekplatsen. Ingen 
föranmälan behövs 
 

 
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 7  H Ö S T - V I N T E R  2 1 - 2 2  



 

 

 

 

Sportbaren. 

Vi tänker oss olika aktiviteter för ung och gammal under 
hösten. Håll ögonen öppna på vår facebooksida och våra 
anslagstavlor 

“Biblioteket”  
Är öppet tisdagar 18-21. Behöver du hjälp så finns 
bibliotekarien i vävstugan. 

Elljusslingan är tänd från mörkrets inbrott till 22. 

Skidspår när vädret tillåter 

 

Medlemsavgifter 2021 

Har du kommit ihåg att betala medlemsavgiften?  
Medlemsavgift 2021: Familj 300 kr, Vuxen 150 kr, Barn 
(t.o.m. 20 år) 100 kr. 
Swisha till 123 188 47 66 (Satserups IBF) eller använd 
bankgiro 337-9690. 
I meddelandefältet skriver du in namn på alla personer 
avgiften gäller! Och adress om du är ny medlem. 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.           Karin Weréen 
         073-6609529 
Vice ordf     Anne Solding 
         070-2590299 
Kassör        Anders Hellrup 
         0730-766485 
Sekr            Ingrid Gustafsson 
         070-8792370 
Vice sekr    Carolina P Schildt 
         070-5224971 
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 
 


