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Årsmöte söndag 16 febr
Kl 11: Presentation av föreningen Framtid
Edsbro av Casten von Otter. Kaffe och smörgås. 
Kl 12: Årsmöte.Handlingar finns att hämta hos
ordförande Anders från måndag  februari. 
Du kan få dem mejlade till dig om du kontaktar 
erikssonisaxen@gmail.com. De delas förstås ut på års-
mötet. Motioner ska vara ordförande tillhanda senast
 februari. 

Soppmiddag
onsdag 26 febr kl 18.00

Ingrid Sillén berättar och visar
bilder från en resa till Sydafrika
där hennes morfar verkade som
missionär i början av -talet
och där hennes mamma föddes
. Avgift  kr. Anmäl att du
kommer senast  februari,
-  . Meddela om det
är något i matväg du inte tål.

Ett år är till ända och det nya har börjat i vå-
rens tecken med flödande åar, grönskande åkrar
och fågelkvitter. Detta skrivs i mitten av januari

så hoppet om vinter har vi inte övergivit än.

Om jag ska ge mig på en sammanfattning av året som
gått så skulle jag vilja nämna några bra saker:
Soppmiddagarnamed sina teman har varit upp-

skattade. Många har deltagit vid våra städdagar på
gården vår och höst. Uthyrningen av bygdegården har
löpt på bra. Boulehörnanmed två banor kan användas
av alla. Spelregler finns på anslagstavlan, låneklot kom-
mer att finnas på altanen och krattan ska så småningom
ställas fram. Senare i vår kan vi skylta med tider för ge-
mensamt spel.

För mig personligen föll ett ok från mina axlar förra
våren när Hans Ek åtog sig att se till fastigheten; åtgärda

det han kan eller kontakta andra hantverkare.
En av årets sista uppgifter blev att annonsera på

Blocket efter ny hyresgäst i lägenheten på övre planet. 
81 ansökningar senare stängde vi annonsen och hade
visning i början av januari. En del renovering görs under
januari och kontrakt är skrivet från första februari. Vi
hälsar Veronica och sönerna välkomna till byn!

Efter sju år i styrelsen, varav fem år som ordförande,
lämnar jag stafettpinnen vidare. Jag är förstås behjälplig
med information om smått och stort till den som tar
över pinnen.
Vi ses på årsmötet!

Anders Eriksson
Tel -  

Ordföranden:  Nu lämnar jag stafettpinnen vidare

Historien om ditt hus
tisdag 17 mars kl
18.30. Vi träffas och tar
reda på historien om
våra hus. När byggdes
det, vem har bott där? 
Vi träffas några gånger. 

Ansvariga Solveig Danell och Ingrid Sillén, anmäl ditt in-
tresse till -  .

Bokprat onsdag 25 mars kl 18.00.
Vi pratar om böcker vi tycker om, tipsar varandra eller
bestämmer oss för att ha en gemensam bok att prata om.
Ansvarig är Karin Larsson tel - .

Gårdsdag lördag 18 april kl 10–12 
därefter gemensam lunch.
Vi röjde ganska rejält på gården i höstas, diket mot åkern
hann vi dock inte med. Ta med kratta och gott mod!

Majbrasa torsdag 30 april
kl 20 fika, varm korv, brasa och vårsånger.

Snart blir det boulebana.



Ölbryggning
Det planeras för tre träffar under våren, vi har några
anmälda intresserade, men kan ta emot flera! Anmäl
dig till Gert Straschewski tel -  .

Damernas handarbete måndagar kl 12–15.
Anne-Louise Eriksson tel - .
Pingisgruppen måndagar kl 18.
Ulf Emilsson tel - .

Bussresa till Oaxens bygdegård. Oaxen är en
liten ö söder om Södertälje. Vi är inbjudna av deras
bygdegårdsförening att hälsa på en söndag på försom-
maren. Här är länk till deras hemsida: http://oaxenbyg-
degard.se. Hör av dig till Lisbeth Eriksson,   ,
om du vill följa med.

UPPROP FÖR BYGDEGÅRDEN
Vi som gör detta blad är aktiva i styrelsen eller i annan
verksamhet i föreningen och har många gånger frågat
er medlemmar om ni kan hjälpa till med praktiskt ar-
bete och ge förslag på programpunkter. Vi brukar få
gensvar av en skara samma personer och det tackar vi
ödmjukast för!
Nu lägger vi till ytterligare en förfrågan: kan du

tänka dig att delta i styrelsearbete?
Vår ordförande Anders Eriksson avgår i och med

årsmötet och även vår kassör Karin Westman. 
Om du tidigare varit med i styrelsen i föreningen

kan du kanske tänka att Nu är det dags för mig igen!
Och har du erfarenhet av ekonomi och bokföring är du
särskilt välkommen.
Styrelsearbetet är lärorikt och givande och kan kän-

nas lätt om vi är flera som delar på uppgifterna.
Ung eller gammal (gärna ung), nykomling i byn eller

i föreningsliv, har du tid över till arbete för gemensam-
het?
Hör av dig bums till någon av oss och prata om vad

du skulle kunna bidra med i styrelsen.
Ingrid Sillén, valberedningen, tel -  

Lisbeth Eriksson, styrelsen, tel - 

Du vet väl att du kan boka bygdegården privat
Hör med Birgitta Lindström -  

Lokal Medlem   Icke medlem

Hela bygdegården,  dygn   kr   kr

Hela bygdegården,  dygn  kr   kr

Hela bygdegården; en halv 

dag/kväll (ej fest på kvällen)  kr  kr

Mer information finns på hemsidan. 

OBS! Från och med i år är medlemsavgiften 175
kr/år och person enligt beslut på årsmötet .

Det här gjorde vi 2019
Hela verksamhetsberättelsen finns till årsmötet.

Årsmöte söndag 3 februari
Soppmiddagar under våren:
• Cecilia Arnström från Norrtälje Katthem blev årets
Rospigg  för sitt engagemang för husdjuren.

• Tanja Dyredand, Edsbro Yoga, berättade om sin verk-
samhet och gav prov på enklare övningar. 

• Roland Henningsson berättade om Roslagsbjörnen,
kraftkarlen från Gottröra.

Under hösten:
• Ruth och Kurt Scheidegger visade film om »Glaciär -
expressen«, järnvägen som går mellan St Moritz och
Zermatt i deras hemtrakter i Schweiz.

• Karin och Lars Göran Larsson berättade och visade
bilder från en charterresa med tåg på DN:s initiativ. 

Natur, ull och tweed Ann-Kristin Hult visade bil-
der och berättade om sin resa till Yttre Hebriderna.

Hantverkskvällar under våren.

Bygdekunskap/kartkurs studiecirkel under året.

Gårdsdag i april och oktober.

Majbrasa valborgsmässoafton.

Medlemsmöte i maj.

Qi gong i juni och september.

Midsommarafton i juni.

Sommargudstjänst i juli.

Skapardagar för barn och vuxna i juli. 

Utflykt till Häverö prästäng i juli.

Bollspel med barn och unga under sommaren.

Berättarteater i september. 

Boulebanan invigning i september och fler tillfällen i
okt och nov. 

Syrade grönsaker i november.

Vår hemsida
Ta gärna en titt på vår hemsida: https://bygdegar-
darna.se/sattraby. Där har du länk till vår facebook,
kontakt uppgifter till styrelsen, information om bok-
ning av lokalen mm.


