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Sommarplaner i socknen
Våren hade lite svårt att komma
igång men nu har den hastigt
övergått i fantastisk försommar.
Bygdens körsbärsskogar blommar
som aldrig förr och nu ser vi fram
mot en härlig sommar då det som
vanligt händer mycket i Österåker.
Midsommarfirande på Hagby,
musikfest, sommarkyrka och
sockendag är bara något av det vi
kan se fram emot.
Politikerutfrågning 11 juni
I höst är det val. Det har blivit
en tradition att Sockenrådet
inbjuder företrädare för de
partier som är representerade
i kommunfullmäktige till en
utfrågning inför valet. Så gör vi
också i år. Årets politikermöte
äger rum måndag den 11 juni
klockan 18.30 i samlingssalen i

skolan. Utfrågning kommer förstås
att fokusera på frågor som berör
oss som bor i kommunens så
kallade ytterområden och speciellt
Österåker. Fundera på frågor som
du vill ta upp. Om du vill kan du
skicka in dina frågor i förväg, eller
ställa dem vi mötet.
Musikfest 8 juli
Planeringsarbetet inför Musikfesten
söndag den 8 juli pågår. Boka redan
nu in eftermiddagen och kvällen för
detta arrangemang.
Med försommarhälsningar från
Sockenrådet!

Egil Boräng

Försommar i kyrkan
Söndag 20 maj kl. 17.00 firar vi
gudstjänst med Maud Nimheim
Ottosson samt sång och musik med
Margareta Almerén och Sigvard
Andersson.

Onsdag 13 juni kl. 19.00 blir det
Sommarmusik med Caroline Amnéus,
sång och Daniel Beskow, piano.
Torsdag 14 juni kl. 18.00 firar vi in
sommarlovet med Österåkersbygdens
friskolas sommarsoaré. Ma Oftedal
och Carl-Henrik Gustavsson är med
och hjälper till.

Söndag 27 maj kl. 07.00 vaknar
vi tidigt för gökotta i Orangeriet
på Forsby tillsammans med
Thore Rosenberg och Carl-Henrik
Gustavsson. Medtag egen stol och
kaffekorg.

Söndag 17 juni kl. 17.00 är det mässa
med Thore Rosenberg och Christian
Wallentin.

Söndag 3 juni kl. 17.00 välkomnar vi
till familjegudstjänst med Karl-Erik
Jansson och Annalena Geiron-Widén.
Barnkörerna sjunger under ledning av
Carl-Henrik Gustavsson.
Söndag 10 juni kl. 11.00 träffas vi i
Tallsätter för friluftsgudstjänst med
Karl-Erik Jansson, Carl-Henrik
Gustavsson och Österåkers kyrkokör.

Vik en WEEKEND
på Äppelgården!

i samarbete med

Lördag 26 maj

Din lokala
trädgårdsbutik!
Komplett Bokashiset med två 16-litershinkar
med kran, en ströare och 1 kg bokashiströ 840:-

Gör jord av ditt matavfall

Träffa Bokashientusiasten Camilla Jansson som lär
dig ta hand om ditt matavfall i bokashihinkar eller i
traditionell kompost.

Söndag 27 maj

Älskade pelargoner

Favorit i repris med Pelargonsällskapet Sörmland.
Både zonarticpelargoner och doftdito står på
programmet.
Båda dagarna kl 10.30, 12.00, 13.30 och 15.00.
Kaffe och pelargoner till försäljning.

10% rabatt om du deltar i temadagen
om bokashi och kompost!

PERENNER • KLÄTTERVÄXTER • KRYDDOR och ÖRTER •
SOMMARBLOMMOR • KRUKOR • AMPLAR • PYNT • SPALJÉER och
VÄXTSTÖD • GULDKANNAN TOWA • BOKASHIPRODUKTER •
KASTANJESTAKET • KVALITESJORD • KAFFE MED HEMBAKAT

Köp Österåkers ”egna” växter hos oss!
HUMLE Humulus
lupulus ´Hulla
Norrgård´

BOURBONROS
Rosa bourbon-Gruppen
´Blomsterhult´

– en bra bit av Sörmland!
070-734 30 40 • applegarden.se
Mot Heden efter vägen K-holm-Österåker

ÖPPET ons-fre 10-18 • Sista helgen
varje månad lör-sön 10-17

Österåkers egna växter
Förra året kom buskrosen Blomsterhult
ut i handeln som kulturarvssort och i
år kommer humlen Hulla Norrgård
som E-planta. Kulturarvssort betyder
att sorten finns bevarad i Nationella
genbanken tillsammans med åtta
andra rosor. För att få epitetet Grönt
kulturarv måste växten vara gammal,
ha provodlats i minst 10 år och ha
särskilt värdefulla odlingsegenskaper.
Bourbonrosen Blomsterhult
växer nästan på varje gård i byn
Blomsterhult. Rosen kom till byn före
1920. Vid ett bröllop i Blomsterhult,
14 juli 1929, ville brudens mor
dekorera festsalen med rosen, men
svärmodern drev igenom att salen
skulle smyckas med pappersblommor
som hon ansåg vara ”finare”. Rosen
har ofta kallats för Österåkersrosen
men det korrekta namnet är nu
Blomsterhult.
Arten är en kraftig buskros, ca tre
meter hög och nästan lika bred, har
varmt rosa blommor med upp till 100

kronblad. Den har medelstark doft
med inslag av kryddnejlika och riklig
blomning från slutet av juni till slutet
av juli.
Hulla Norrgård som e-planta betyder
att växten är utvald för svenskt
klimat och är en kvalitetsbeteckning
för buskar och träd. När arten blev
kvalificerad betyder det att köparen får
en sund och sortäkta växt framtagen
från godkända moderplantor. Hulla
Norrgård kommer som namnet visar
från Hulla by och är utvald för att
den blommar och mognar tidigt och
har vid provbryggning gett ett gott öl.
Den är också en fin och snabbväxande
prydnadsväxt.
Med dessa två växter låter
Österåkers socken tala om sig även i
trädgårdssverige och vi österåkersbor
har fått ytterligare något att vara stolta
över i våra trädgårdar.
Text: Per Stening

Politikerutfrågning i Österåker
11 juni kl. 18.30 i samlingssalen på
Österåkers skola.

Företrädare för de politiska
partierna i Vingåker svarar på våra
frågor. Kom och fråga våra lokala
politiker hur de ser på Österåkers
utveckling!

Välkomna önskar Sockenrådet!

Gymnastikgruppen

Fotboll

Efter tre spelade
matcher så har
laget tagit fyra
poäng efter att ha
spelat oavgjort
mot Gropptorp
i premiären (3-3), vunnit mot
Björkvik i hemmapremiären (2-0)
och förlorat med uddamålet mot
Baggetorp (2-3) på bortaplan.
För mer information och referat från
matcherna, se lagets hemsida: www.
svenskalag.se/ois.
ÖIS har nu tre raka hemmamatcher
på Hagby IP, först ut är nykomlingen
Gillberga/Lista U den 12 maj, följt av
Hälleforsnäs U den 19 maj och sist
ut är nykomlingen Näshulta den 26
maj. Samtliga speldagar är lördagar
med avspark kl 15:00.

Vi tar nu sommarlov från
inneträningen men håll utkik på
facebook-sidan (ÖIS for ever and ever)
där vi annonserar om styrketräning
på Hagby. Det blir lite olika dagar
beroende på väder och semester. 10:för icke medlemmar och gratis för
medlemmar.

Extra årsmöte

ÖIS vill kalla alla medlemmar
till extra årsmöte
den 23/5 kl 18.00 på Hagby.
Alla hälsas varmt välkomna!
/ÖIS styrelse
genom Ingela

Psst! Glöm inte
att boka in den
14 och 15 juli fö
r Loppis och
hantverksrund
a. Se kommand
e
annonsering fö
r mer info.

Varm välkomna att heja fram laget!
Manusstopp 10 juni 2018
Inlämning av material sker via e-post osterakersbladet@hotmail.com.
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