
     
Medlemsbrev för 

Hulterstads AIK 

2021 
Vi vill erbjuda något för alla! 

Våra aktiviteter 2021… 
känns väldigt osäkra pga coronan men vår förhoppning är att komma igång med våra aktiviteter så fort det känns 
tryggt att träffas igen. Vi kommer också att försöka hitta på nya aktiviteter som kan bedrivas utomhus för att kunna 
träna tryggt även under pandemin. Ett sådant exempel är träningsaktiviteten Rough som startades upp i november. 

Sen i november är Albylen stängd och vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och råd om hur vi ska 
bedriva träningen i vår förening. Med anledning av detta kommer vi inte göra något vårprogram utan vi uppmanar 
alla att titta på vår hemsida www.albylen.se för att bli uppdaterade på vad som händer. Det bästa sättet att få 
information är dock att lämna er e-mailadress till nyhetsbrev@albylen.se. Då kommer ni att automatiskt få 
nyhetsbreven och ser när vi startar upp någon aktivitet. 

Under 2020 var det tänkt vi skulle vara med i seriespel i bowls, vilket inte blev av, men förhoppningsvis kommer 
detta att ske istället 2021. Vi har även köpt in utrustning för att kunna spela pickleballs i Albylen. Vi hann tyvärr inte 
ha uppstarten av detta innan stängningen men tanken är att hålla ett ”öppet hus” framåt där vi visar hur denna sport 
går till. Därefter kommer man kunna hyra Albylen de tider då HAIK inte har några egna aktiviteter bokade i salen. 

Vi har fortsatt att förbättra fasaden på Albylen och kommer att göra detta även under 2021. 

Vi hade år 2020 tänkt ta hjälp av ett externt företag från Skåne att serva och gå igenom våra maskiner i gymmet. 
Detta har också blivit uppskjutet på pga. av coronan men dialogen pågår med företaget så förhoppningsvis blir det 
gjort nu under våren istället. 
 
Trots oroliga tider så hoppas vi att ni vill och har möjligheter att även detta år kunna stödja Hulterstads AIK med ett 
medlemskort. Detta år, då andra inkomstmöjligheter är begränsade, så känns medlemsantalet ännu mer viktigt 
eftersom antalet medlemmar är det som generar hur stort bidrag vi får för att bedriva vår verksamhet på Albylen. 

 
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.  
 
 

       

 

 

 

 

 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 2021 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: Thomas Carlsson  0708-11 28 74 

Segerstad: Mattias Jönsson  0708-64 09 11 

Seby/Gräsgård:  Vakant tills vidare   

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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