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2020 års sommar ligger nu bakom oss. Även om vi inom föreningen
hade hoppat att vi kanske skulle kunna återgå till en lite mer vanlig bygde-
gårdsverksamhet under sommaren så har det inte blivit så. Och just nu ser
det ut som om vi kommer att uppleva också en höst och vinter i pande-
mins tecken.  
Det som vi har kunnat genomföra under våren och sommaren var

några aktiviteter med begränsat antal deltagare. Och givetvis utomhus akti-
viteter, som den alltid mycket uppskattade gökottan i Per Bengtssons regi.
Även vid badplatsen var det nästan ordinarie verksamhet. Själv är jag

imponerad av att besökarna över lag sköter sig så pass bra (om man bort-
ser ifrån att det verkar vara något svårt att parkera så att ingen blir störd av
det). De gånger när jag var där, antingen tidigt på morgon eller senare på
kvällen, var det alltid välstädat. Folk tar ansvar och hand om sitt skräp. Vil-
ket är roligt och inte alls självklart!

Apropå badplatsen: som ni antagligen redan vet, den bästa nyheten i
allt Corona-eländet var ju att vår sjö är räddad! Stort tack till alla som har
engagerat sig och som har bidragit till att domstolen till slut har kommit
fram till en ytterst vettig dom!!!
Med dessa positiva rader slutar jag och hoppas att vi alla kommer 

igenom hösten och vintern utan att bli sjuka. Var rädda om er och om 
varandra!

GERT STRASCHEWSKI 073-952 09 77      

Ordförande har ordet: Hej i bygden!

   

Gårdsdag
med soppa lördag 24 oktober kl 10–13
Vi röjde ganska rejält på går-
den förra hösten, diket mot
åkern hann vi dock inte med.
Kommer du med röjsåg eller
häcksax? Hör av dig till Gert
så vi vet. Kanske en sekatör att
klippa ur häcken mot vägen
med. Och krattor förstås. 
Efteråt får vi soppa med bröd
och kaffe.

En container för metallskrot kommer till bygde-
gården senast den  oktober och står kvar över gårds-
dagen och lite till.

Gert Straschewski städdagen våren 2019.

Sommarens aktiviteter
Fågelmorgon i maj. Per Bengtsson
guidade och lärde oss att känna igen
fåglar både utifrån utseende och läte.
Vi hörde och såg  fågelarter.

Midsommar. Det vanliga firandet
var inställt. En tillfällig kör med musi-
kanter framförde sånger på några stäl-
len i byn. 

Brodera hemma var ett projekt
där deltagarna broderade valfritt på
en ruta aidaväv. Ett -tal broderikit
lämnades ut. Broderierna sattes sedan
samman till ett »Corona-collage«. 
På vernissagen fick Ralf Nord, som
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Höstens verksamhet
Bokcirkel
Bokcirkeln har haft sin andra träff i bygdegården och vi
pratade då om boken Ålevangeliet av Patrik Svensson.
Man undrar ju om det kan vara intressant att läsa om
något så udda som ål? Ja, det kan det!
Inför förra mötet skickade vi ut ett upprop om att

ytterligare deltagare var välkomna att ansluta. Det gäl-
ler fortfarande! Vi är nu sex men kan gott bli ett par till.
Nästa möte är onsdag  oktober kl .
Tills dess läser vi Korparna av

Tomas Bannerhed. Boken handlar om en
lantbrukare och hans son i Småland på
sjuttiotalet. Pappan vill att sonen ska
följa släktens tradtion och ta över går-
den, men pojken vill inte och tar sin till-
flykt till fåglarna.
Ring/skicka sms till Karin Larsson och anmäl dig till

nästa möte. Tel - .

Boulebanan går att använda för mindre sällskap.
Kanske någon vill pröva på gårdsdagen.

Damernas handarbete måndagar kl 12–15.
Anne-Louise Eriksson tel - .
Pingisgruppen för vuxna måndagar kl 18.
Ulf Emilsson tel - .
Pingis för barn varannan lördag, jämna veckor,
kl :‒:. ⁄, ⁄, ⁄ osv.
Caglar Yilmaz tel -  .

Bokbussen kommer till bygdegården en gång i måna-
den. Passa på den  nov och  dec kl :‒:!

Nu är vi med i Edsbro Bygderåd (initierat av
Framtid Edsbro https://edsbro.org), där vi kan sam-
verka med andra föreningar i
Edsbrobygden, alltså för utom
Edsbro bland annat Ununge,
Smara, Koludden, Hällsätra,
Sonö – och Sättraby. Bygderådet
bildas för att gemensamt disku-
tera och driva frågor viktiga för utvecklingen av vår
bygd, som fiberutbyggnad, cykelväg mellan Sättraby
och Edsbro och mycket annat. Mer information följer. 

Historien om ditt hus
Vi träffas och tar reda på historien om våra hus. När
byggdes det, vem har bott där? 
Ansvariga Solveig Danell och Ingrid Sillén, anmäl ditt
intresse till Ingrid -  .

Tack alla som bidragit med ekonomiskt stöd till
badplatsen och till annan verksamhet i föreningen. Det
är vi mycket glada för, inkomsterna har ju sjunkit det
här året då vi inte har kunnat hyra ut bygdegården.
Om det blir is på Smalsjön i vinter finns planer på att
lägga på sand för att förbättra stranden.

Den vackra stenvalvsbron
som finns i Saxen är värd att
lyftas fram tycker Ann-Marie
Lindholm. Kanske kan vi söka
stöd för att restaurera den?

Du som får det här nyhetsbladet via vanlig
post, meddela gärna oss din e-post om du har en
sådan, det blir både billigare och enklare för oss att
skicka ut bladet via mejl. Skicka din e-post till 
sattraby.bygdegardsforening@gmail.com

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.

aldrig broderat tidigare, flest röster för
bästa broderiet.
Några deltog också med texter. Allt

sattes ihop till ett häfte som deltagarna
ska få framåt jul. 
Vill du också ha ett, till självkostnads-

pris, mejla ingrid.sillen@gmail.com

En broderi- och måleriträff ägde rum på bygde-
gårdens altan en fredag och lördag i augusti.
Solveig Danell lärde ut teknik i akvarellmålning, 

Ingrid Sillén, IngMarie Ek och Marie Kofod-Hansen
höll i fritt yllebroderi. 


