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En sömmerskas lott är att
sy och sprätta upp…
Under några varma och trivsamma dagar i juli plock-
ade vi fram symaskiner, strykbrädor, måttband, veck-
band, fingerkrokar och en himla massa tyg, närmare
bestämt ca 46 meter. Vi klippte, strök och mätte med
både måttband och laser för att få till alla längder. Utan
hjälp av ett proffs i mönsterpassning och en »hederlig
gammal« strykbräda hade vi nog aldrig blivit klara,
tack Bodil Backe och Sven Erik Danielsson.  Efter
några dagar visste vi varken ut eller in eller upp och
ner på längderna och missade fållar fållade Karin på
sitt alldeles egna sätt.
Innan vi kunde sätta upp gardinerna behövdes även

hjälp av några stadiga herrar som monterade nya glid  -
skenor på kornischerna, tack Kjell Westman, Anders
Eriksson och Hans Ek. Nu är allt på plats och vi hop-
pas att alla ska trivas i vår fina bygdegård som är ljus
och fräsch med nya gardiner och stämningsbelysning
som Kjell Weimer monterat upp. 
Väl mött under höstens olika evenemang !

INGMARIE EK

Ordförande har ordet
Christian Persson har valt att avgå ur styrelsen under
sommaren. Tack för det dryga året som du var med i
styrelsen! IngMarie Ek har trätt in som adjungerad till
styrelsen fram till nästa årsmöte. Och hon har minsann
redan gjort några dagsverken med symaskinen.
Vår husmålare Göran Haglund har under juli målat

väggar och tak i salarna, inredningsvis har vi bytt vägg-
lampetterna och fått sofforna utbytta.
Den största märkbara skillnaden i byn är nog ändå

väntkuren som kommit tillbaka till busshållplatsen.
Och som den blivit uppiffad! Stort tack till Yvonne och
Pia som målat och möblat. När penslarna var igång,
fick omklädningsrummet vid Smalsjön ny rödfärg
också. Dasset ska också målas, men med annan sorts
färg än slamfärg, och omklädningsrummet ska få nytt
tak. Soptunnan och dasset kommer att stängas när bad-
säsongen är över (har den ens börjat i år?). Tack till er
som gett ekonomiska bidrag till badplatsens upprust-
ning!
Efter många trassliga frånslag av vattenpumpen

under det senaste året har vi nu en ny pump och den
elektriska installationen runt den är åtgärdad. Hoppeli-
gen ska det fungera bra hädanefter.
Vi har tecknat avtal med Telia om fiberanslutning till

bygdegården och lägenheterna. 
Ja, det här är något om vad som sker runt bygdegår-

den. Men vi vill ju inte rusta upp huset till ingen nytta.
Sprid till era arbetsplatser, släkt, bekanta och föreningar
att det går utmärkt bra att hyra lokalerna för kurser,
konferenser och för privata fester.
Väl mött!
Anders Eriksson, tel 631 15

Det nya dasset är på
plats vid Smalsjön. 
Anders Eriksson, Rolf
Lindgren och Hans Ek
fixade det.
Viktigt att hålla
badplatsen i god ord-
ning, hälsar Anders.
Lämna den i det skick
du själv vill ha den i
när du kommer.

Swisha gärna ett bi-
drag till skötseln, ange
Badplatsen!



Surströmmingsskiva 
lördag 26 aug kl 18
Surströmming, matjessill, hembakt tunnbröd mm.
Kostnad 150 kr, ta med egen dryck.
Anmäl till Karin, tel 076-832 99 95, senast 21 aug att

du vill delta.
Underhållning av Anders Thureson från Åkersberga.
Anders är trubadur, visdiktare och har ett förflutet

som gitarrlärare. Han har skrivit många underfundiga,
tänkvärda och skojiga visor samt kanonsånger och
leder gärna en och annan allsång.

Soppmiddag 
onsdag 27 sept kl 17.30
Vad vet du om vallonerna? Suzanne Breitholtz berättar
den uppländska järnhanteringens historia och om ar-
betet vid Edsbro masugn.

Soppmiddag 
onsdag 25 okt kl 17.30
Ingrid Sillén har grävt i Sättraby bastuförenings papper
(30-tal till 60-tal) som finns samlat med medlemsmat-
riklar och kassaböcker i ett skåp i bygdegården. Om du
har minnen eller foton från bastun: ta med dem och
dela med dig! Nils-Olof Westberg från Bastuspecialis-
ten kommer också att medverka med material om 
bastubadande.

Soppmiddagar:
Till soppmiddagarna är det bra om du anmäler dig några
dagar i förväg (Karin 076-832 9995) så vi vet hur mycket
mat som ska förberedas. Hör också av dig om du kan
hjälpa till med att planera/förbereda/genomföra någon av
programkvällarna. Vi behöver bli fler som delar på det
praktiska arbetet. 

Pub 
lördag 11 nov från kl 19
Musiken är inte bestämd ännu, affischer kommer upp i
byn när det närmar sig.

Julbord lördag 9 dec kl 18
Boka kvällen för detta, vi åter-
kommer om anmälan. Peter
Solenberg och Grethe Rugaas
underhåller. Peter är inter-
vjuad i en av gratistidningarna
som kom i brevlådorna i 
augusti.

Övrigt i föreningen
Förutom ovan nämnda, är måndagskvällarna vikta för
Pingis (Ulf 631 34) och på måndagar mitt på dagen har
Textila hantverksgruppen träff (Anne-Louise 631 53).
På bygdegårdens vind finns Gym (Birgitta 070-
260 16 15). Välkommen att delta!

Du som får detta medlemsblad som brev på
posten: om du har en mejladress är vi tack-
samma att få den, allt för att få ner portokost-
naden för utskick. Skicka till
karinwestman@telia.com


