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Kräftskiva 
Lördag 25 augusti kl 18
Kostnad  kr, ta med egen dryck. Ta också med

egen kräftkniv och tång, kräftorna är hårda.
Vi köper Erkenkräf-

tor, och lite av run-
tomkring-maten (t ex
välkomstdrink, bröd,
smör, ost, kaffe). Och så
har vi knyt vad det gäller
övrig mat. Vi räknar
med 5 kräftor/person
men säg till vid anmälan

om du vill ha flera.
Vi kommer att sitta på altanen (om vädret tillåter),

så ta på kläder efter väder.
Anmäl till Karin tel -   senast  aug att

du kommer och vad du bidrar med till knytet.

Hej på er! Så här mitt i sommaren kan det vara
trögt att börja tänka på höstens verksamhet i
bygdegården, men här kommer information om

vad som är på gång. 
Vi har ju ganska många sommarboende i byn som är

medlemmar i föreningen. Har ni (och alla fastboende)
några önskemål om sommarverksamhet i bygdegården
till nästa år? Hör gärna av er med förslag. I sommar
sände vi upp en liten testballong i form av att Caglar
under en månad ordnade bollspel för intresserade, fem
barn deltog.
Gården: vi har tittat på lekredskapen och kommit

fram till att vi bör ta bort en del av dem eftersom de inte
längre känns säkra för barnen. De (lekredskapen) är en
rest från dagistiden som inte blev borttagna när dagis
lade ner. Lekandet sker på egen risk men några av ris-
kerna ska vi eliminera.
Badet: Vilket gensvar vi fick på uppropet på Face-

book! Tack så väldigt mycket för pengabidragen. Under
denna varma sommar har det förstås varit hårdare tryck
på badplatsen vad gäller toa- och sophantering men
också på bilparkeringen. Tack till er som ser till att det är
snygg ordning.

Hemsidan: vi har varit i valet och kvalet om vi ska
ha kvar vår hemsida under Bygdegårdarnas Riksförbund
(BR), eller om vi ska tillverka en egen. Nu har vi bestämt
att ligga kvar. BR gör om sin hemsida till en modernare
variant, och vår webbplats på deras hemsida är gratis för
oss – inte att förakta. Den nya hemsidan lanseras i slutet
av september.
Styrelsen:Mitt i sköna maj gick vår styrelsekamrat

Kjell Weimer oväntat bort. Vi saknar honom som person
och som stöttepelare i våra fastighetsfrågor. Hans åta-
ganden i styrelsen får nu hjälpligt axlas av oss andra.
Bygdegårdslivet går dock vidare och vi har adjungerat
Caglar Yilmaz till styrelsen fram till nästa årsmöte. 

Vi ses till kräftskivan. Ta gärna med granne/släk-
ting/vän, man måste inte vara medlem i bygdegårdsför-
eningen. Det gäller för övrigt flera av aktiviteterna.

ANDERS ERIKSSON, TEL 0175-631 15

Ordförande har ordet

Soppmiddagar 
Onsdag 12 september kl 17.30

Kenneth Hyltenstam arbetar
vid Centrum för tvåspråkig-
hetsforskning på Stockholms
universitet.
Hans forskningsområden har

rört tvåspråkighet och språkpa-
tologier, andraspråksinlärning,

språkbyte/språkbevarande i minoritetsspråk, tvåsprå-
kig undervisning för minoritetsbarn.

Soppmiddagar: 
Anmäl några dagar i förväg till Karin Westman tel 
-   att du kommer så vi vet hur mycket mat
som ska förberedas. Vi behöver bli fler som hjälps åt
med förberedelserna. Du är mycket välkommen!



Du som får detta medlemsblad som brev på posten: om du har en mejladress är vi tacksamma att få 
den, allt för att få ner portokostnaden för utskick. Skicka din mejladress till karinwestman@telia.com

Soppmiddag
Onsdag 10 oktober kl 17.30
Programmet inte spikat än.

Soppmiddag 
onsdag 7 november kl 17.30
Katarina Holmberg från Norrtelje Musteri presenterar
sin verksamhet och bjuder på mustprovning. Hon är
också med i styrelsen för Reko Norrtälje.

Syrade grönsaker
lördagen 24 november kl 13.00

Lär dig att göra surkål
eller syra andra grön -
saker. Ta med dig vitkål,
morötter eller andra
grönsaker. Dess utom
stora glasburkar och salt
utan jod.

Anmäl dig senast  nov till Ingrid Sillén -

Glögg, gröt och mingel
lördagen 8 december kl 15–18

Försäljning av hantverk och lop-
pis (anmäl till IngMarie, tel 

   om du vill boka bord),
lotterier med julklappsvinster.

Hantverka tillsammans
Varannan torsdag kl 18-21:  27/9, 11/10,
25/10, 8/11 och 22/11. 

Du som håller på hemmavid med ditt
hantverk, du som kanske inte kan
komma på våra måndagseftermidda-
gar: du kan i stället ta med flyttbart
materiel och komma till bygdegården
så får vi arbeta gemensamt och inspi-
rera varandra, kanske hitta idéer till-
sammans. 

Tanken är (för den som vill) att tillverkningen kan
utmynna i uppvisning och försäljning  lördag 8 decem-
ber. Om du inte kan komma dessa torsdagskvällar, men
vill sälja dina produkter  december så är det välkom-
met. IngMarie Ek, tel -  , finns där varje
gång, men du, ja du kommer bara! Ta med eget fika. 

Övrigt som händer
Bygdekunskap. Studiecirkeln fortsätter från våren,
kontakta Anders   om du vill komma med.

Textilt hantverk – dam-
gruppen träffas måndagar 
kl ‒ från  september. 
Välkommen att delta.

Pingisgruppen träffas måndagar kl 18 med början
efter älgjaktens första vecka. Kontaktperson: Ulf Emils-
son, tel  . 

Hjärtstartar-kurs planeras. Anmäl ditt intresse
till Karin, tel -  . Den är i första hand tänkt
för er som ofta befinner er i bygdegården.

Gymmet är öppet för medlemmar och deras barn,
kontakta Birgitta -   för nyckel.

Dataskyddsförordningen
Sättraby bygdegårdsförenings hantering av personupp-
gifter: vi samlar in personuppgifter om dig som med-
lem i Sättraby bygdegårdsförening. Uppgifterna
omfattar namn, adress och e-postadress. 
Vi använder personuppgifterna för att skicka dig

medlemsbrevet. Dina personuppgifter sparas så länge
du är medlem samt ytterligare ett år. 

Efterlysning! 
Har du sett en kungsfiskare i Sätt-
raby? I år gör Roslagens ornitolo-
giska förening en kartläggning av
var det finns kungs fiskare i kom-
munen. Har du sett en längs med
ån som rinner förbi byn ner mot Erken (eller annan
plats) så berätta gärna för fågelentusiasten Per Bengt-
son i Södra Sättraby, per@gronide.se, -  .
Kungsfiskaren är färggrann, men skygg och svår att få
syn på under häckningstid. Den sitter gärna på grenar
som hänger ut över åar och spanar efter småfisk. Den
har kort och vasst visslande läte »zii«.

Hyra lokalen
Du vet väl att du kan hyra bygdegården för privata till-
ställningar men även för föreningsträffar eller arbets-
möten. Vi har bord, stolar och servis för  personer.
Ring Birgitta som är bokningsansvarig, 
tel -  .


