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Sätra Brunn i december 2020

En hälsning till alla våra vänner och medlemmar i
Sätra Brunns Vänförening
Vi hoppas förstås att du vill vara med i vänföreningen även 2021! Vi ser fram mot ett
spännande år i samarbete med Sätra Brunn och nya ägare, som kommer så småningom.
Ett nytt år med förhoppningar för oss alla och då vi verkligen hoppas att vi återigen ska
kunna ses på trevliga arrangemang på Sätra Brunn!

Välkommen som medlem i Sätra Brunns Vänförening 2021
Betala gärna in medlemsavgiften på Plusgiro 157 74 33-4, Bankgiro 5737-6873 eller Swish
1232453736. Avgiften är oförändrat för enskild medlem 100 kr, familj 150 kr och ständigt
medlemskap 1 000 kr, familj 1 500 kr.
Vänföreningen erbjuder rabatter vid besök på Sätra Brunn och hoppas kunna på nytt anordna
aktiviteter och kulturverksamheter kommande år.
Meddela gärna e-postadress vid inbetalningen. Då kan vi nå dig via e-post och spara porto.
Vi skickar ut ditt medlemskort för 2021 med inbjudan till årsmötet i maj. Årskortet för 2020
gäller till dess. Nya medlemmar får årskort för 2021 efter inbetalning av årsavgiften.

Lite om året 2020
Under 2020 har vår tillvaro präglats av
Covid-19-virusets härjningar som påverkat
oss alla på olika sätt. För vänföreningen
har det betytt att vi inte har kunnat hålla
de öppna planerade aktiviteterna som
konserter och andra kulturaktiviteter,
medlemsträffar, röd-färgning av hus mm.
Vi hoppas förstås kunna återuppta dessa
aktiviteter 2021.
Vänföreningen följer aktivt den pågående försäljningen av Sätra Brunn, som vi

informerade om i vårt utskick i maj. Det
pågår förhandlingar med ett par seriösa
intressenter. Vi i vänföreningens styrelse
ser fram mot ett gott samarbete med nya
ägare, som vi hoppas har vilja och förmåga
att föra goda traditioner vidare samtidigt
som man har hållbara idéer för framtiden.
Vänföreningen har också blivit ägare av
två aktier i Sätra Brunn efter att våra aktier i Sätra Brunns vattenbolag bytts ut till
aktier i moderbolaget.
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I våras engagerade vi oss i den planerade
utauktioneringen av den sk ”Treenighetstavlan” som har haft sin plats i brunnshuset vid Trefaldighetskällan. Efter några
”turer” ledde vårt engagemang fram till
att tavlan kunde köpas av Kila församling
(där den nu är omhändertagen) och Västmanlands kulturmiljöförening med en delfinansiering från vänföreningen. Vi är mycket glada för att vi kunde rädda tavlan till
Sätra Brunn och att den så småningom
återigen placeras på Sätra Brunn där den
hör hemma.
En annan fråga, som vi varit engagerade i
under året är hur donationsmedel riktade
till Sätra Brunn och som förvaltas av
Uppsala Universitet ska komma till nytta
och glädje. Vi har presenterat förslag om
förebyggande och rehabiliterande kurser
och seminarier inom temat mental hälsa
riktat till personer i riskzon och till
läkarstuderande m fl som kan arrangeras
av vänföreningen med internat på Sätra
Brunn. Våra förslag har mottagits positiv,
men det återstår en beslutsprocess hos
Kammarkollegiet för att godkänna donationernas användning.
Sätra Brunn höll stängt över sommaren
och öppnade igen i september. Den här-

liga midsommaraftonsfesten och ljusfesten ställdes också in liksom hantverksjulmarknaden nu i december. Butikerna på
brunnsområdet har varit och är öppna och
många har promenerat och lekt i den välskötta parken. Sätra Brunn kommer inte
att vara öppet för jul- och nyårsfirande.
Läs mer på www.satrabrunn.se.

Brunnsmuseet på Sätra Brunn har hållit
sin utställning i Henschens badhus stängd i
sommar, men haft en mindre utställning i
Mellantorpet. Museigruppen bygger steg
för steg ut det digitala museet där det hela
tiden tillkommer nyheter. Besök brunnsmuseet på www.brunnsmuseet.se där
man kan prenumerera på ett nyhetsbrev!
Museets kulturarvssamlingar finns på
www.omeka.brunnsmuseet.se

Vi tillönskar alla goda helger framöver och ett gott nytt år 2021
Styrelsen för Sätra Brunns Vänförening

Vänföreningen vill stödja och påverka Sätra Brunns utveckling som en levande brunnsmiljö,
bidra till arbetet med brunnsmuseet, ta tillvarata brunnstraditioner
och upprätthålla kontakter mellan vänföreningens medlemmar.

www.satrabrunnsvanner.se

