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Lite mer än en vanlig förening.

Hej igen!
Hoppas att ni trots sommarens regn har fått några soliga dagar och kunnat njuta av lite värme.
Våra ungdomar har i SAIK:s regi varit aktiva i fotbollsskola,
idrottsskola och tennisträning och inte minst Sandsbrobollen.
Succé som vanligt blev årets Sandsbroboll!
Höstens motionsgrupper har börjat och de populära barngrupperna blev snabbt fulltecknade, i vuxengrupperna finns plats
för alla, som känner behov av lite extra konditionsträning.
Sandavi har klarat allt regnande förvånansvärt bra, men ett
par häftiga skyfall tvingade oss tyvärr att stänga av planen
några dagar i början av september.

SAIK-hälsningar

Christer Jonasson
Ordförande

Anläggning och skötsel av utemiljöer
Försäljning av matjord, sand, täckbark, gräs och betongplattor
Träd- och Buskbeskärning
Snöröjning – Upptagande sopmaskiner – hjullastare och minigrävare

- när service och kvalitet känns viktigt -

info@tradgardstjanstab.se – www.tradgardstjanstab.se

Deltavägen 10. Norremark Växjö. Tel 0470 - 61480
Öppet: Vard 10 – 18, Lör 10 – 16, Sön 12 – 16

0470-156 00 Bävervägen 1, 352 45 VÄXJÖ
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Fotbollsplanerna på
Norremark - Hur har det gått?

Sandsbrobollen 2007
Text och foto: Inge Hultkvist

Text: Christer Jonasson
Foto: Emilia Hjelmberg

Vi inleder med att citera en kommunalpolitiker i Växjö kommun. ”Jag kan förstå att tillströmningen av pojkar och flickor
till fotbollen gör att behovet av fotbollsplaner växer. Men
klubbarna får fixa finansieringen själva, för Växjö
kommun har inte råd”. Sandsbro AIK har i flera år haft en
stor ungdomsverksamhet och vi växer hela tiden. Varje år
kommer 20 nya barn till oss. Vi är den fotbollsklubb i Växjö
som är i mest akut behov av fler planer. Men kultur och
fritidsnämnden i Växjö kommun har efter en lång dialog med
oss avslutat sitt arbete med att påbörja de tre fotbollsplanerna.
Från och med nu ska föreningen överta arbetet med att göra
klart ytorna. Ett färdigställande för en yta kostnadsberäknas
till 700 000 kr. Där kommunen ersätter mot faktura ca 50 %.
Vi kommer att påbörja arbetet med färdigställandet och vi
räknar med att samtliga medlemmar på något vis bidrar med
någon form av hjälp.

Juristbyrån

Johan Isaksson
● Arvsrätt
● Familjerätt
● Fastighetsrätt

● Affärsjuridik
● Skattefrågor
● Generationsskiften

Kronobergsgatan 2, Växjö
0470-70 07 36
Storgatan 76, Tingsryd
0477-541 50
Mobil: 0733-38 58 03
E-post: johanisaksson@vax.fb-revision.se

De yngsta tjejer i turneringen. Sandsbro möter Räppe.
För 27:e gången i ordningen spelades Sandsbrobollen den
11:e och 12:e augusti. Under dessa två dagar spelades nära
140 matcher på Sandavi, som hade delats upp i 3 st sjumannaplaner. Ett 20-tal föreningar hade anmält närmare 70 lag, med
killar och tjejer i åldrarna 7-11 år. Ett signum för Sandsbrobollen är våra högtidliga invigningar med nationalsång och
att vi har speakers vid samtliga matcher. Vi klarade oss från
åskan i år och trots några regnskurar på söndagen kunde
regnet inte förstöra den goda stämningen bland spelarna och
publiken. Alla positiva röster bland ledare, spelare och publik,
gör att vi redan nu kan boka in nästa Sandsbrobollen i början
av augusti 2008.
Välkomna tillbaka allesammans!

Ont i nacke, axlar, rygg, ben eller knän?
Varför inte prova den unika metoden
ReeCept som ger speciellt goda effekter
vid idrottsskador, frakturer samt rent
allmänna led- och muskelbesvär.
Har du frågor eller vill boka tid.
Välkommen att kontakta oss!

ReeCept i Hovet
Storgatan 59 i Hovmantorp
0731-40 81 66
evaohrbom@reecept.se
www.reecept.com

Rådjursvägen 10
352 45 Växjö
Tel. 0470- 166 00
www.fameroindustri.se

www.sandsbroaik.se
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Sveaskog stödjer
svensk orientering.
Vad gör vi mer?

Sveaskogs vision är att vara främst
på att utveckla skogens värden.
Skogens värden handlar om
ekonomsk tillväxt och avkastning.
Men också om biologisk mångfald
och om rika naturupplevelser, som
t ex orientering i
skog och mark.

Ditt McDonald´s
på

Norremark
och

Samarkand

Lasses Plåt

Arabygatan 76, Växjö. Tel 0470-205 43

 070-542 84 23
15c
 Åkervägen
352 49 Växjö
Deltavägen 10, Norremark i Växjö
Tel: 0470-365 10

Vi finns även i Alvesta & Ljungby

Ekströms Färghus Smedjegatan 24 352 46 VÄXJÖ 0470-707470
www.ekstromsfarghus.se

Barnvagnsbutiken

Smedjegatan 14 (f.d. Jysk), Växjö, Tel 0470-484 99
Öppet: Mån - Fre 10 - 18 Lör 10 - 14
Brio Emmaljunga BabyBjörn Akta-Graco



www.bilsport-mc.com



Det lilla kontoret
med de STORA
resurserna!

0470-201 25
0470-72 21 20

Norremark

öppet för dig 7-22 alla dagar
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