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När jag flyttade till Visenäng för ganska exakt
två år sedan tänkte jag ta det lugnt och bara ta
hand om det nyinköpta huset. Det fick duga.

Sedan kom det där berömda bananskalet och jag ham-
nade i bygdegårdsföreningens styrelse. Och nu har jag
till och med blivit Anders efterträdare som ordförande.
Vem är jag? Jag har bott på lite olika ställen i kommu-

nen. Först i Edsbro, sedan i Roslags-Länna och nu bor
jag sedan två år tillbaka granne med gården Visenäng.
När det inte är någon Corona-epidemi arbetar jag i
Stockholm. Privat är jag intresserad av både natur och
kultur. Jag är hyfsat händig och gillar att snickra.
När jag blev ordförande trodde jag att det skulle bli

ett vanligt verksamhetsår som låg framför både styrelsen
och föreningen. Med soppmiddagar, gårdsdagar, val-
borgsbrasa och det sedvanliga midsommarfirandet. Idag
vet vi att vi behövde ställa in nästan alla aktiviteter på
grund av Covid-. Vad gäller midsommarfirandet så
kommer styrelsen att fatta ett beslut på sitt nästa sam-
manträde i slutet av maj.

Även om det är tråkigt att bygdegården just nu inte
kan spela den roll den brukar ha för bygden, så finns det
hopp. Det viktigaste just nu är att vi uthärdar och att vi

alla överlever. Även om det inte är roligt att var och en
måste hålla sig på sin kant och vi inte kan umgås med
varandra som vi är vana vid, så borde vi ändå kunna se
fram emot sommaren som kommer och, lite längre
fram, en tid utan risk att bli smittade.
Med det sagt, var rädda om er och om varandra! 

GERT STRASCHEWSKI 073-952 09 77

Ny ordförande har ordet: Hej i bygden!

Snart blir det boulebana.

Övriga styrelsen
Lisbeth Eriksson. Jag har varit med i styrelsen
sedan , som sekreterare, affischmakare, kakbakare,
mopptvättare, krattare mm. Jag bor i Uppsala och har
sommarstuga i Saxen.

Kari Fraurud. Jag blev invald i styrelsen i år. Jag har
bott i trakten sedan , först i Sättraby och nu i en
-talskåk utanför Edsbro. Jag är intresserad av byg-
dens historia, gamla hus och byggnadsvård, djur och
natur och trädgård med mera och har hittills som
medlem särskilt uppskattat föreningens olika utflykter
och soppmiddagar med föredrag. 

Ingrid Sillén. Jag hyr en stuga i Sättraby sedan ,
bor annars i Stockholm. Karin Westman och jag star-
tade soppmiddagar för ett antal år sedan. Nu har jag

Den nya styrelsen. Från vänster Lisbeth Eriksson, Kari Fraurud,
Gert Straschewski, Ingrid Sillén och Caglar Yilmaz.

tagit över uppdraget som kassör från henne. Det är jag
som gör Nyhetsbladet.

Caglar Yilmaz. Jag har bott i Sättraby sedan dec 

och har varit i styrelsen sedan maj . Jag har skapat
och underhållit bygdegårdens hemsida samt administre-
rat bygdegårdens mejladress och tagit hand om med-
lemsutskick och även organiserat aktiviteter för barn
under somrarna. Jag har två pojkar,  och  år gamla,
som uppskattar mycket att vara i byn, spela fotboll osv. 

Fågelmorgon lördagen 16 maj
Kl 05.00–07.00 Per Bengtsson guidar och lär oss
att känna igen fåglar både utifrån utseende och läte.
Ta med fika, sittunderlag och gärna kikare. Högst  del-
tagare. Plats meddelas vid anmälan. Ring Ingrid Sillén
-   eller mejla ingrid.sillen@gmail.com  
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Pågående verksamhet
Brodera hemma är ett projekt
där deltagarna broderar valfritt på
en ruta aidaväv. Broderierna sätts
sedan samman till ett »Corona-col-
lage«. Garnboa och Vuxenskolan
har bidragit med material. Ett -
tal broderikit har lämnats ut och de
färdiga broderierna lämnas till
Garnboa senast  maj.
Skriv om våren 2020! Skriv om den här märkliga
perioden med fysisk distansering, inställda möten och
avbokade evenemang. Och även kanske oro, sorg och
saknad. Hur är det för dig?
Skriv en text, kanske en dagbok, en dikt, reflektioner

eller tankar. Du kan också rita eller måla. Kul om både
vuxna och barn deltar.
Lägg ditt bidrag i ett kuvert i lådan på Garnboas

trappa eller mejla det till ingrid.sillen@gmail.com
Ange namn och telefonnummer.
Vi vill ha ditt bidrag senast  maj!
Bygdegårdens styrelse i samarbete med Studieför-

bundet Vuxenskolan och Garnboa.

Sommarens verksamhet

Vi har ännu inte bestämt hur det blir med
midsommarfirandet. 
Vi kommer att meddela vad som händer i slutet av maj
på facebook och på anslag vid bygdegården.

Fredag 10 juli kl 18 har Edsbro-Ununge församling
sommargudstjänst i bygdegården. Kaffe efteråt.

Bollspel vid bygdegården Caglar Yilmaz ordnar
bollspel för barn och unga. Ring honom -  .

Boulebanan går att använda för mindre sällskap.
Men vi organiserat inget gemensamt förrän tidigast 
i augusti.

Höstens verksamhet
Vi vet ännu inte hur hösten ser ut men förhoppningsvis
ser läget annorlunda ut då så att vi kan planera för de
aktiviteter som inte blev av under våren.
Kom gärna med andra förslag på aktiviteter!

Historien om ditt hus
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
intresse till Ingrid -  .

Bokprat 
Vi pratar om böcker vi tycker om, tip-
sar varandra eller bestämmer oss för att
ha en gemensam bok att prata om. An-
svarig är Karin Larsson tel - .

Gårdsdag och 
gemensam lunch i oktober
Vi röjde ganska rejält på gården förra
hösten, diket mot åkern hann vi dock
inte med. Ta med kratta och gott mod!

Ölbryggning
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 - .

Det här nyhetsbladet går ut till alla brevlådor i
Sättraby med omnejd. Du som inte är medlem, bli
gärna det för att stödja vår verksamhet!

Medlemsavgiften är 175 kr/år och person.
Betala på bankgiro 193-4082 eller swisha 
123 634 68 11. Ingen avgift för ungdomar under 
år vars vårdnadshavare är medlem.

Ta gärna en titt på vår hemsida: 
https://bygdegardarna.se/sattraby. Där har du
länk till vår facebook, kontakt uppgifter till styrelsen,
information om bokning av lokalen mm.


