
     
Medlemsbrev för 

Hulterstads AIK 

2020 

Vi vill erbjuda något för alla! 

Våra aktiviteter 2020… 

är bordtennis, innebandy, spinning, gym, crossfit, bowls, promenader, ”Må bra-grupp”, ”Bonn-gympa”, 

barngymnastik och bastu. Under sommaren kan man spela tennis i Alby eller vara med på knattefotbollen i 

Hulterstad. På skolloven ordnar vi olika tävlingar och aktiviteter av skiftande slag. 

Förra året köpte vi in två bowls-mattor så denna aktivitet är i full gång nu. Vi har hunnit vara med både på ÖM och 

SM med gott resultat. En jättekul aktivitet som passar i stort sett alla så ta chansen att testa denna. 

Vi startade även upp en gymnastikgrupp för barn upp till 5 år. Detta är extra kul eftersom vi tidigare inte haft någon 

aktivitet för så små barn. Det kommer att fortsätta under 2020. 

Albylens fastighet har vi i år satsat mycket pengar och tid på. Vi har ett nytt tak samt bytt stamledningar för vatten 

och värme. Dessutom håller vi på att förbättra fasaden på olika sätt genom målning/byte av ytterväggar samt 

reparation/nya fönster. Vi har också sett över belysningen. Detta var nödvändigt men det är också ett sätt att få ner 

kostnader för framtiden på exempelvis el.  Med dessa åtgärder gjorda hoppas vi nu att våra tidigare bekymmer på 

Albylen med läckor och brist på värme vissa dagar har försvunnit.  

 

I år har vi planerat att fortsätta investera på fasaden men också se över våra redskap på gymmet. Vi kommer att ta 

hjälp av ett företag som kommer för att serva våra maskiner. Vissa investeringar har vi också gjort med en ny 

motionscykel samt en boxsäck. 

 

På Albylen kan du lösa ett separat års-, halvårs-, månads- eller ”sommarkort” och du får då obegränsad tillgång till 

alla aktiviteter som HAIK arrangerar där. Vill man ”prova-på” först kan man lösa 10-kort eller betala/gång.   

HAIK-medlemmar upp till och med årskurs 9 deltar gratis i våra idrottsaktiviteter.  

 

 

       

 

 

 

 

I sommar kommer vi åter att anordna Hennings sommarcup och den populära Albylendagen. Datumet för 

Albylendagen kommer att bli 25 juli. Denna dag kommer innehålla Strandlopp för både löpare och gångare 

samt Sesseloppet för de ”små”. Kvällen avslutas på Albylen med lite musik och annat. Anteckna detta datum 

redan nu. 

 Priser: 

1 aktivitet  50:- 

10-kort  450:- 

Månadskort 250:- 

6-månaders kort 1200:- 

12-månaders kort  2000:- 



Bli medlem i Hulterstads AIK… 

 och delta i alla våra aktiviteter! 
Medlemsavgiften för år 2020 är 100 kronor för vuxna, 50 kronor för skolungdom t.o.m. 

högstadiet, och 200 kronor för ett familjekort. 

Medlemsavgiften ska vara inbetalad innan 1 mars. 

Vi är tacksamma om ni anger födelseår på medlemmarna i samband med att medlemskortet 

betalas in. Detta med anledning av att bidragen till föreningen styrs mycket av hur ”gamla” våra 

barn och ungdomar är. 

Du kan betala med bifogat inbetalningskort på bankgiro 378-7710, swishar till 123 288 7446 

eller direkt till något av by-ombuden nedan: 

Stenåsa Jan Wallin  070-300 95 97 

Alby/Gösslunda: Margareta Carlsson  45112 

Triberga: Gösta Nilsson  0760-45 12 44 

Hulterstad: Sven Johansson  070-213 73 50 

Skärlöv: Annelie Nordqvist  43021 

Mellby/Segerstad: Thomas Carlsson  0708-11 28 74 

Seby/Gräsgård:  Mattias Jönsson  0708-64 09 11 

 

Har du ett företag som du vill göra reklam för, kanske vi kan hjälpa varandra genom att ni sponsrar/stödjer 

föreningen. Hör i så fall av er till vår ordförande Lena Svensson tfn 070-182 91 61. 

Det finns möjligheter att hyra lokal och fotbollsplan på Albylen. Mer information om detta finns på vår hemsida. 

Har du förslag på andra aktiviteter eller har du möjlighet att hjälpa till som ledare, kontakta gärna någon av oss i 

föreningen! 

Vill du vara med i HAIK:s damklubb är du välkommen att ringa ordförande Anna Lövström tfn. 

070-208 47 22 eller Anneli Nordqvist tfn 43021. 

Damklubben träffas ungefär en gång i månaden. 
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