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Från SOCKENRÅDET
Lokal utvecklingsplan
Vingåkers kommun har ambitioner att
utveckla service och skapa livskvalitet
på landsbygden. Målet är att ta fram
lokala utvecklingsplaner för de mindre orterna i kommunen. För att uppnå
detta har Vingåker engagerat sig i två
olika projekt som ska samverka för att
underlätta arbetet. Det är dels Leader
Södermanlands projekt ”Service och liv
på landet”, dels ett projekt som drivs av
organisationen Hela Sverige ska leva
med arbetsnamnet ”Service i samverkan”.

Sockenrådet har haft en första träff med
projektledarna för de båda projekten,
Åse Classon och Åke Sandklev.
Vid vårt kommande möte kommer
Sockenrådet att diskutera hur vi ska ta
oss an uppgiften att arbeta fram en lokal
utvecklingsplan. Detta arbete måste
självklart ske i samverkan med alla
som bor i Österåker och som vill vara
med och påverka. Om du redan nu har
idéer och tankar om hur du tycker vi ska
jobba är du varmt välkommen att höra
av dig.
Med varma septemberhälsningar från
Sockenrådet!
Egil Boräng

Österåkers Idrottssällskap

Badmington och innebandy
Badminton och innebandy, både för
unga och gamla, arrangeras av ÖIS,
håll koll på Facebook för uppdatering
av tider eller kontakta Mathias Zetterberg, som också har koll! Icke medlemmar 10:- per gång, medlemmar gratis.

Motionera mera
Har du länge funderat på att komma
igång med träning så har du nu din
chans. På söndagar kl 18.00 och onsdagar kl 19.00 träffas vi i Idrottshallen
för ett konditions- och styrkepass. Styrketräning ger många fysiska och mentala bra egenskaper som att stärka hjärtat
och hjärnan. Man blir mer produktiv
och hanterar stress bättre, får starkare
benmassa och blir också gladare. Visst
låter det bra? Var och en tränar efter
sin förmåga. Vi använder hantlar, kettelbell, gummiband och stepbräda. Vi
är ett härligt gäng som har kul tillsammans och vi vill gärna se lite nya ansikten. Kostnad 10:- per gång för icke
medlemmar och gratis för medlemmar.

Du har väl inte glömt anmäla dig till
yoga den 22 september?
Mjukträning med enklare yoga och
mindfulness blir lördagen 22 september kl 9-12 med efterföljande ﬁka. Vi
är på Hagby IP vid ﬁnt väder, annars i
Idrottshallen på skolan i Österåker. För
medlemmar i ÖIS kostnadsfritt. Anmälan: helenejaktling@yahoo.com
Fotboll är kul
Under hösten kommer vi jobba för att få
till ungdomsfotboll igen! Ansvarig
för detta är Kevin Karlsson. Förhoppningsvis ﬁnns det intresse för
fotboll hos ungdomarna i Österåker!

ÄPPELDAGAR!
LÖR-SÖN 29-30 SEPTEMBER kl 10-17
Lördag kl 10.30, 12.00,
13.30 och 15.00
Trädgårdsprofilen och
äppelkännaren

KAY PETTERSSON
• berättar om
våra svenska äpplen
• sortbestämning

Båda dagarna:

Kaffe med äppelkaka
och vaniljsås

(Få med receptet hem och plocka
fallfrukt till en egen äppelkaka)

Plocka äpplen från
träden för 10:-/kilo

Ta med dig
minst 3
äpplen av
varje sort
som du vill
veta mer
om!
i samarbete med

– 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

Välkommen till
ÖSTERÅKERS KYRKA
Söndag 16 september kl 18.00
Gudstjänst, Annalena Geiron Widén.
Söndag 23 september kl 11.00
Högmässa, Thore Rosenberg.
Söndag 30 september kl 18.00
Gudstjänst, Thore Rosenberg.
Söndag 7 oktober kl 11.00
Högmässa, Karl-Erik Jansson.
Lördag 13 oktober kl 18.00
Konsert – spelmansstämma.
Söndag 14 oktober kl 18.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson.

Välkommen till

församlingshemmet
Torsdag 27 september kl 12.00
Sopplunch.
Torsdag 4 oktober kl 14.00
Torsdagscafé.
Torsdag 11 oktober kl 14.00
Torsdagscafé.
Torsdag 18 oktober kl 14.00
Torsdagscafé.

Sjung med oss!

Österåkers kyrkokör övar varje torsdag kl 19.00 i Österåkers
församlingshem under ledning av Carl-Henrik Gustavsson.

Välkommen!

HEMBYGDSFÖRENINGEN

FILMKVÄLL
onsdag 10 okt kl 19.00
i Hembygdsgården

Vi ser den Rosénska 50-talsfilmen och
den moderna filmen av Åke Gunnarsson, Julita där han gjort olika ”nedslag”
i Österåker.
Kaffeservering och lotteri  

Kulturresa till Stockholm
Lördagen 29 september åker vi på en
gemensam kulturresa till Stockholm.
Vi träffas på perrongen i Vingåker
och löser biljett för att bege oss mot
huvudstaden. Ring Ola Malmqvist för
mer information. 070–990 06 65.
Tackfest
Fredagen 23 november kl 19.00 blir
det Tackfest i församlingshemmet.
Vi samlas runt bordet för en bit mat.
Underhållning utlovas
Välkommen önskar
Hembygdsföreningen genom
Roland Andersson
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