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          Sätra Brunn i december 2022 
                Sätra Brunns  
                Vänförening 

www.satrabrunnsvanner.se 

 
Dags för ett nytt år med Sätra Brunns Vänförening 

Välkommen som medlem 2023! 
 

Vänföreningen vill stödja och påverka Sätra Brunns utveckling som en levande brunnsmiljö, 
bidra till arbetet med brunnsmuseet, ta tillvarata brunnstraditioner och upprätthålla kontakt 

mellan vänföreningens medlemmar. 
 

 
Du kan betala medlemsavgiften för 2023 via Plusgiro 157 74 33-4,  

Bankgiro 5737-6873 eller Swish 1232453736. Skriv 2023, namn och adress. 
 

Medlemsavgiften är oförändrad: Årsavgift för enskild medlem 100 kr, familj 150 kr.  
Ständigt medlemskap 1 000 kr, familj 1 500 kr. Vänföreningens medlemmar erbjuds  

rabatter vid besök på Sätra Brunn.  
 

Vi skickar ut ditt medlemskort för 2023 när vi inbjuder till årsmötet i slutet av maj. 
Medlemskortet för 2022 gäller fram till dess. Nya medlemmar får årskort för 2023 direkt 

efter inbetalning av årsavgiften. 
 

 

Du som är medlem kan hjälpa till med rekrytering av nya medlemmar.  
Om du har arbetat på Sätra Brunn eller varit gäst, kanske du har barn, släktingar och vänner, 
som är intresserade av visa engagemang för brunnen genom att bli medlem i vänföreningen. 

Ett medlemskap ger också rabatter vid spavistelse på brunnen och kan vara en  
uppskattad julklapp. 

 

Hälsoveckor för reumatiker 
Vänföreningen bygger vidare på Sätra Brunns långa tradition som hälsobrunn med 

rehabiliteringsverksamhet. Tack vare donationsmedel, kunde vänföreningen under 2022 
genomföra en första hälsovecka för reumatiker. 2023 håller vi två hälsoveckor - den 5 - 10 

juni och den 14 – 19 augusti. Programmet har vi utformat i samråd med reumatologkliniken 
på Västmanlands sjukhus i Västerås och Uppsala Universitets medicinska fakultet.  

Om du vill du veta mer kan du skriva till oss på styrelse@satrabrunnsvanner.se 

 
2023  

hoppas vi kunna samlas för gemenskap på Sätra Brunn med kulturprogram, årsmötesdag, 
öppnande av brunnsmuseets utställningar, midsommarfirande, konserter mm.  

 
 

Läs om Sätra Brunns och Brunnsmuseets aktiviteter på nästa sida! 
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Några tips från Sätra Brunns hemsida   
 

❖ Nyårsfirande: ”Varmt välkomna att fira in det nya året med oss!” 
 

❖ Seniorkollo – ”En härlig vistelse som fokuserar på välmående för både 
knopp och kropp!”  Lördag 14/1 – Onsdag 18/1 2023 
 

❖ Vardagsspa – ”Lämna alla ”måsten” hemma för ett dygn eller två… och låt 
oss ta hand om dig istället! Njut av bad i pool och bubbelpool, träna på 
gymmet hur mycket eller hur lite du vill…”  
 

❖ Spa-helg – ”Unna dig en helg med skön avkoppling och god mat!” 

Läs mer på www.satrabrunn.se 
 

**************************************************************** 
 

 
 

Brunnsmuseet på Sätra Brunn  
 

❖ Alltid öppet på www.brunnsmuseet.se  
 

❖ I Mellantorpet är en obemannad utställning öppen nästan alltid 
 

❖ Till sommaren öppnar även utställningen i Henschens badhus 
 

❖ Genom brunnsmuseets hemsida kan du prenumerera på museets matnyttiga 
nyhetsbrev 

 
❖ Museets kulturarvssamlingar finns på www.omeka.brunnsmuseet.se 

 

Vi tillönskar alla goda helger framöver och ett gott nytt år 2023 
 

Styrelsen för Sätra Brunns Vänförening 
 

http://www.brunnsmuseet.se/
http://www.omeka.brunnsmuseet.se/

