Det är med stor glädje och tillförsikt jag ser fram mot fotbollsäsongen 2009 i egenskap av ny tränare för
Sandsbro AIK.
Den första tiden i föreningen har förstärkt den uppfattning jag hade sedan tidigare om SAIK, en välskött
och ambitiös klubb med utvecklingspotential och många engagerade medlemmar.
Tillsammans med Dan Elfström, Micke Solvemark och Hasse Bengtsson skall jag verka för en positiv
atmosfär runt våra representationslag där nyckelorden skall vara glädje, ambition, ödmjukhet och
karaktär.
Förutom A-lag i div 4 elit och utvecklingslag i utv serie B så kommer vi även att ha ett juniorlag
i seriespel 2009.
Möjligheterna i Sandsbro AIK känns extra spännande och stimulerande. En ung & utveckÄr Du en av dem som glömt
lingsbar A-trupp, Sandavi med dess fina klubbstuga och kansli samt inte minst färdigstälatt betala årets
landet av elbelyst konstgräsplan och gräsplanerna på Norremark gör att vi står mycket
medlemsavgift?
väl rustade inför framtiden med Växjös kanske bästa träningsförutsättningar för våra
Gör det nu till plusgiro
senior och ungdomslag. Kombinerar vi detta med att Sandsbro är en av de mest
12 59 84-5
expansiva delarna i Växjö så ser framtiden mycket ljus ut för SAIK.
eller
bankgiro 5390-4678
Min förhoppning är att vi kommande säsong skall spela en positiv & konstruktiv fotboll och att många Sandsbrobor hittar till idrottsplatsen och stöttar oss
när det är dags för match.
Vad som händer runt A-truppen och övriga lag följer du naturligtvis på
vår hemsida www.sandsbroaik.se

Vad gör vi i
SAIK:s friskvårdscafé?

Välkomna till Sandavi 2009!

Jo, vi är ett 25-tal personer, som träffas varje torsdag
vid 9-tiden vid SAIK:s klubbstuga. Det har vi gjort nu
i 1½ år. Vi börjar med att gå en runda ( med el. utan
stavar ) i vår fina Fyllerydsskog. Det känner vi, att vi mår
mycket bra av! Sedan bänkar vi oss i klubbstugan och njuter
av det välsmakande kaffet à la Mats Olsson med tillbehör.
Ibland lyssnar vi på en inbjuden gäst, som talar om ett intressant ämne. Någon gång per termin gör vi en utflykt. I våras åkte
vi t.ex. till Korrö och vandrade omkring bland blommor och fåglar
i naturreservatet där. Nu i dagarna avslutar vi höstens aktiviteter med
en jullunch i SAIK- stugan. Vi har blivit en grupp med fin gemenskap och
lättsam och humoristisk stämning.

Thomas Andersson - Tränare

Christer Jonasson
- Ordförande

Vi har plats för fler deltagare!
Kom gärna och pröva på!
Efter juluppehållet startar vi igen torsdagen 15 januari kl.09.00
Välkomna då alla ”gamla” och nya deltagare!
Olle Källgård
Tel. 656 74

Vaktmästare med passion går i pension
Thure Arnqvists stora kunskaper och erfarenheter har alltid blivit högst uppskattade av alla människor som han har jobbat med.
Hans stora passion för sitt arbete kan ses och reflekteras i hans sätt att förbereda och utföra olika
typer av projekt. Från början till slut ser man professionalitet, lojalitet och yrkesetik. Etik som är
grunden inte bara för en persons professionalitet utan också för den egna existensen.
Oavsett om det handlar om husbygge eller snickeri blir hans arbetssätt väldigt metodiskt och väl
organiserat. Så blir det bara när man älskar sitt jobb från djupet av sitt hjärta. Att realisera ett
projekt själv från ritning till färdighet är en förmåga, känsla och egenskap som inte så många
människor har.
Utom hans professionella engagemang jobbar han även som egen företagare. Thure och hans fru
Eva producerar jätte gott vedugnsbakat tunnbröd som är känt på sin smak och kvalité i hela södra
Sverige.
Lycka till Ture Arnqvist önskar alla i styrelsen & anställda på Sandsbro AIK.
Text och bild: Bratislav Angelkovik

Fyllerydsskogen
Vår gröna oas, 5 minuter från stadens puls!

Ombyggnader
Nybyggnader

Sandsbro AIK är en av de 9 föreningar, som ingår i Alliansen för ”Hälsoarena Fylleryd” - ett projekt, går ut på att rusta upp Fylleryds-området och skapa möjligheter
till nya aktiviteter för alla åldrar när det gäller friluftsliv och friskvård. Det finns
många idéer och föreningarna har nu i höst arbetat fram en gemensam vision om
hur vi vill att Fyllerydsområdet ska se ut 2013. En förutsättning för att projektet ska
lyckas är ett gott samarbete med Växjö Kommun och Landstinget. Under 2009 vill
vi i en första fas börja genomföra följande:
* Inventering av leder, motionsspår och stigar ( väl märkta och under- hållna )
* Uppsättning av orienteringstavlor med tydliga kartor vid olika entréer till området.
* Rast- och grillplatser
* Banor för rullstolsburna och rullatorgående.
* Hundspår.
* Ridspår
* Uppmärkning av skidspår
* Planering för en kanotcentral
* Planering för en hälsocentral
			
Har Du frågor och idéer kring projektet, välkommen att ta kontakt med Olle Källgård, tel. 656 74, e-mail: olle_kallgard@hotmail.com
Text och bild: Olle Källgård
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