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Julbord lördag 9 dec kl 18

Anmäl deltagande senast
2/12 till Karin 076-832 99
95. Kostnad 350 kr, barn 6-
12 år 100 kr. 
Maten kommer från

Sundsta och vi har också lite
hemgjort. Ta med egen

dryck, julmust och lättöl finns. Peter Solenberg och
Grethe Rugaas står för sång och musik.

Hösten har gått med rasande fart och här presente-
rar vi nu vinterns och vårens program i bygde-
gården. Vi har ögon och öron öppna för

intressanta programpunkter till våra aktiviteter och tar
gärna emot uppslag både vad gäller föredragshållare och
musiker. Årets teman har alla varit givande och lärorika,
nu behöver vi fylla på med nya idéer.
Jag vill verkligen slå ett slag för soppmiddagarna: ett

anspråkslöst sätt att träffas över vällagad soppa med hem-
bakat bröd, kaffe och kaka och sedan programpunkten
för kvällen. Efteråt hjälps alla åt att duka av och plocka
undan möblerna, hemgång strax efter klockan åtta. 

Skötsel av badplatsen
Om sommaren som var kan vi säga att skötseln av
badplatsen kom av sig när vi hade satt upp det nya dasset.
Vips var dasstunnan full och eftersom ingen i styrelsen är
så frekvent vid badet missade vi att kolla detta. Det vore
väldigt bra om badande (och bajsande) medlemmar
kunde ta på sig att bevaka och höra av sig till underteck-
nad när något behöver åtgärdas. Rolf Lindgren kommer
att se över räddningsbåten så att den är i form till nästa
sommar, det tackar vi för. För övrigt hänvisar jag till för-
eningens årsmöte i januari, där badplatsfrågor kan få bli
en punkt för diskussion.

Ledig lägenhet i bygdegården
En av bygdegårdens lägenheter kommer att bli ledig för

uthyrning. Vi har haft annons ute på en facebooksida och
fått svar från några intresserade. Förhoppningsvis har vi
en ny hyresgäst från  december. 
Under hösten blev det problem med några brunnar i

byn. Det gjorde att vi bestämde oss för att ta vattenprov i
bygdegårdens brunn för att säkerställa att vårt och hyres-
gästernas vatten är ok.
Akustiken i salarna är som gjord för att en, säger en,

person ska prata och alla andra hålla tyst. Men så går det
inte längre till i de gamla skolsalarna. Att sätta upp aku-
stikplattor i taken är en investering som vi just nu inte
mäktar med. Vi provar i stället i stora salen ett system
med textilier längs en vägg för att dämpa efterklangen.
Beställningen är gjord och resultatet kom-
mer att ses och lyssnas till när det nya året
har ringt in.
Väl mött!

ANDERS ERIKSSON, TEL 0175-631 15

Ordförande har ordet

Gudstjänst 7/1
Edsbro församling kl 15 i Sättraby.

Soppmiddag onsdag 17/1
kl 17.30. Tommy Ekström och Bert Karlsson går igenom

historiken kring byggandet
av Roslags -banan och beho-
vet av järnvägsförbindelser.
Tommy visar bilder från sta-
tioner längs med banan.

Logotyp-tävling
Bygdegårdsföreningen har hittills använt en stiliserad
bild av huset (se bladets sidfot). Förslag på ny logotyp
som är enkel och ren men med lite twist tas emot se-
nast  januari till ordförande Anders. Belöning för vin-
nande logotyp.



Förslag på aktiviteter i vår: 
Hör av dig med intresseanmälan till IngMarie Ek
   :
• Onsdag 11/4 Introduktion till Studiecirkel om

historiska kartor, gårds- och andra namn. Vi
tänker oss onsdagar under några veckor. Kanske gör
vi en karta över fin vandringsled i bygden, med
stopp för olika aktiviteter, vad sägs om till exempel
utegym vid ett stopp?

• Ska vi skaffa Hjärtstartare till bygdegården?
Och i så fall ha en kurs i HLR under våren?

• Helgkurs: Korvtillverkning.
• Torsdagskvällar är bygdegården ledig. Kan vi få
ihop en grupp Friskvård för kvinnor med till ex-
empel yoga, zumbadans eller cirkelträning?

• Syrade grönsaker. Hör av dig om du vill vara med
och lära dig en torsdagskväll.

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

Grannsamverkan och års-
möte söndag 28/1 kl 11
Carola Wiklund från Norrtäljepolisen informerar om
Grannsamverkan.
Kaffepaus.
Kl 12 årsmöte för bygdegårdsföreningen
Årsmöteshandlingar kommer att finnas att hämta hos
ordförande Anders Eriksson (tel  ) en vecka före
mötet. Om det passar dig bättre att få dem mejlade till
dig, kan du beställa från lisbeth.eriksson@uppsala.se.

De delas också ut på årsmötet.
Motioner till årsmötet ska

vara styrelsen tillhanda senast 
dagar före mötet. 
Anmäl gärna i förväg till An-

ders om du har någon »övrig
fråga« som du vill ta upp på mötet.
Ingrid Sillén (   ) och Birgitta Lindström

(   ) är valberedning.
Fler medlemmar önskas till styrelsen. Även punktin-

satser och specialkompetenser tas emot med tacksam-
het och behöver förstås inte betyda att du är med i
styrelsen. Hör av dig!

Soppmiddag onsdag 14/2
kl .. Marie Kofoed Hansen berättar om Eva Ströms
bok »Skära i glas, berättelser från Sättraby«. Eva Ström
har varit sommarboende i Sättraby.

Soppmiddag onsdag 14/3
kl ..  Klas Henriksson från Roslagens Jakt och Vilt
berättar om sitt vilthägn i Almunge, målsättning med
hägnet, verksamheten och framtidsplanerna. 
Se gärna deras hemsida: www.roslagensjaktvilt.se 

Städdag lördag 21/4
i bygdegården kl ‒, inne- och utearbete. Ta med
krattor. Sopplunch när vi är klara.

Majbrasa måndag 30/4
kl .

Vårmiddag. Lördag 26/5 
Skriv in i almanackan, mer information kommer se-
nare.

Soppmiddagar: 
Anmäl några dagar i förväg till Karin Westman  

  att du kommer så vi vet hur mycket mat som ska
förberedas. Vi behöver bli fler som hjälps åt med förbe-
redelserna. Du är välkommen!

Bastun i Sättraby
1937: Maja Gustafsson tog initiativet, en syförening
träffades för att samla pengar till att bygga en bastu i
byn. Föreningen konstituerade sig. Ordförande Maja
Gustafsson, sekr Ingrid Andersson, kassör Hildegard
Lindberg. Namnet som antogs var Sättra-bastun.
Mer pengar till bastun kom från Svenska föreningen
för folkbad, en statlig organisation som hade bildats
för att stödja hälsa och hygien i landet.
Bastun var i gång ända till år 1967. 
Mer information kommer i nästa blad.


