
     
Medlemsbrev för 

Hulterstads AIK 

2023 
Vi vill erbjuda något för alla! 

Våra aktiviteter 2023… 
blir annorlunda i år eftersom om allt går som det är tänkt kommer vi ha ytterligare en hall klar till uppstarten för 
hösten. Denna hall kommer att vara större än vår nuvarande vilket gör att det öppnar upp för möjligheter till nya 
aktiviteter såsom volleyboll, badminton, pickleball och inomhusfotboll för barn. Säkert finns det ytterligare nya 
aktiviteter som kan tänkas i vår nya hall. Om ni har några förslag och framför allt om ni också kan tänka er vara 
ansvarig ”ledare” för att dra igång något i någon av våra lokaler under hösten så hör av er.  

I år blir mycket av vårt arbete fokuserat kring den nya hallen så klart. När ni får ut detta brev är bygget i full gång. 
Det som styr vår tidplan är hur vintern kommer att se ut. Förhoppningsvis kan vi vara klara redan till semestern men 
målet är att när vi startar upp vårt höstprogram så har vi tillgång även till den nya hallen. 

I samband med att den nya hallen är klar så kommer vi självklart att uppmärksamma detta på något sätt. Detta är ju 
verkligen något att ”fira” och det ska vi också göra. Vi återkommer senare om vad detta kan bli. 

Om ni vill sponsra vår nya hall som företag (5000 kr) eller som privatperson/hushåll (1000 kr) tar vi tacksamt emot 
ett sådant bidrag som vi nämnt tidigare i ett medlemsbrev. 

I utbyte har vi tänkt sätta upp en skylt i vår nya hall där alla namn på bidragare står och att dessa stöd har bidragit till 
att vi har haft möjligheten att bygga denna hall. Denna skylt kan vi lova sitta uppe minst i 10 år men troligtvis mycket 
längre än så.  

Ni kan betala in på många olika sätt, antingen via swish nummer 123 288 7446 eller bankgiro 378-7710. Mycket 
viktigt att ni skriver i meddelandet att detta är sponsring till den nya hallen. Vi skulle också vilja att ni skickar ett 
meddelande till vår mailadress nyhetsbrev@albylen.se där ni skriver vilka namn som ska stå på skylten. Om ni vill att 
vi skickar en faktura till er så gör vi gärna det. Skriv ett mail till samma adress nyhetsbrev@albylen.se att ni önskar 
detta så kommer det en till er. Självklart får ni sponsra med ett större belopp än vad vi har skrivit ovan men oavsett 
belopp kommer texten på skylten bli densamma.  

Alla bidrag mottages tacksamt eftersom detta skulle betyda mycket för förening. Bidragen vi fått täcker en hel del 
men inte allt och en del saker till hallen kommer utöver det vi ansökt pengar till.  

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 2023 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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