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Carina van Steenbergen visar Ca Le Jonstorps äggskåp, läs mer på nästa sida.
Foto Egil Boräng

Från Sockenrådet
Den 2 september hade Sockenrådet sitt
första möte den här hösten. Här är något
av det som vi beslutade då:
Träffar för föreningar och företag
Den 7 oktober klockan 19.00 inbjuder
Sockenrådet företrädare för Österåkers
föreningar till en träff i skolans matsal.
Inbjudan kommer att skickas ut till
föreningarnas kontaktpersoner.
Den 11 november klockan 19.00 är
representanter för alla företag i Österåker
välkomna till en träff, även då i skolans
matsal.
Vid dessa träffar vill vi få idéer om hur
Sockenrådet ska arbeta för att vara till nytta och glädje för dem som bor och verkar
socknen.
Lokal utvecklingsplan för Österåker
Vid Sockenstämman i Österåker i våras

antogs en lokal utvecklingsplan. Tre områden kommer att prioriteras den närmaste
tiden. Den som vill vara med i någon av
utvecklingsgrupperna är varmt välkommen att kontakta Sockenrådets kontaktpersoner:
Servicecenter Viola Larsson
tfn 070-396 00 55
Besöksnäring Sören Berglind
tfn 070-595 99 37
Fritidsverksamhet för ungdomar Ing-Mari
Frössevi tfn 072-357 94 66.
Företagspresentationer
I detta nummer skriver vi om ett ganska nystartat företag i Österåker, Ca Le
Jonstorp. Om du vill att vi berättar om ditt
företag med verksamhet i socknen är du
varmt välkommen att höra av dig.
Med varma hösthälsningar
/Egil Boräng

Resa i Hembygden
En resa anordnades av Högsjö kultur och
miljöförening samt Hembygdsföreningarna Vingåker och Österåker söndagen den
8/9. I strålande solsken väntande 54 ivriga
resande på bussen för en färd i en del av
vackra det Sörmländska landskapet.
Till Marmorbyn åkte vi för att se
Marnorbyns museum där vi blev guidade
av Torgny. Vi fick se vackra marmorstenar
och smycken gjorda av marmor, mycket
vackert. Därefter gick färden vidare till
Viala hembygdsgård där vi fick gott kaffe
med goda bullar och sockerkaka. Efter
en timmas uppehåll reser vi till Högsjö
där guiden Karin Andersson berättade om
bruksorten med stor inlevelse.
Magen kurrar, dags att få något till livs.
Då gick stegen till Högsjö Gästgiveri som
serverade god mat med dryck och kaffe
vilket smakade mycket bra. Sen bordade
vi bussen och vi for vidare till Österåker där Per Carlstedt guidade oss under
resfärden och busschaffören drog några
roliga historier under färden vidare till
Askö gruvor. Där mötte Arne Westberg
upp och berättade om dessa gruvor, hur
arbetarna fick slita och jobba långt ner
under markytan.
Vi tar farväl av Askö och åker vidare till
det nyöppnande Lindbergas Nostalgimuseum där det passande nog serveras eftermiddagskaffe med dopp. Sören Berglind
hälsar oss välkomna och berättar om sitt
museum vilket var mycket givande. Sen
gick färden åter till Vingåker – vi var både
trötta och mätta av allt det som vi hade
sett och en sådan trevlig dag.
Ett stort tack till alla som har jobbat med
detta ni ska ha en stor eloge.
Hälsningar från Sara-Greta Carlstedt

Foto av Guiden Karin Andersson vid
Högsjö. Foto Sara-Greta Carlstedt

Lindberga Nostalgimuseum
Öppettider höst/vinter 2019

Alla lördagar fram till och med
14 december melwlan kl 14:00 – 18:00.
För information eller gruppbokningar
ring eller mejla:
Sören Berglind
070 59 59 937 soren.berglind@telia.com
Eva Törnvall
070 35 87 700 tornvalleva@gmail.com
Lindberga Nostalgimuseum
https://www.facebook.com/
groups/2327722714162264/

Grönsaker, ägg och sniglar
I våras fick Österåker ett nytt företag.
I Västtorp ligger Ca Le Jonstorp, ett
småskaligt odlingsföretag. 2016 köpte
Carina van Steenbergen och Lena Ångnell
fastigheten Jonstorp. På gården fanns en
igenvuxen åker på 3 000 kvadratmeter.
Första året handlade det om att måla och
ta hand om husen men 2017 var det dags
att börja med odlingen och på de tre åren
har det hänt fantastiskt mycket. På åkern
finns nu ett stort växthus, många trädgårdssängar med grönsaker och inhägnader för hönsen, som verkar vara mycket
sociala. Ett arbetshus för att hantera ägg
och grönsaker håller på att bli färdigt och
man kan se en grop där det så småningom
ska anläggas en bevattningsdamm. Det är
redan en fantastisk trädgårdsanläggning
som vuxit fram.
Carina, som kommer från Belgien och
tidigare arbetat med ekonomi och försäkringar, berättar att hon hela livet har haft
en passion för odling. Som barn tillbringade hon mycket tid på den gård som drevs
av hennes morfar och mormor. Nu har
detta intresse blivit hennes yrke.
Grönsakerna odlas på permanenta grönsaksbäddar. Jorden grävs inte utan den
luckras bara ett med ett speciellt redskap
som kommer från Frankrike, en ”grelinette”, en bredgrep med fem tänder och
två handtag. Det är ett hållbart odlande
med respekt för jordens mikroliv och
utan konstgödsel. Det som används är bra
kompost och pelleterat hönsgödsel. Grönsakerna blir därför näringsrika och friska.
För närvarande och så länge säsongen
varar, säljer Ca Le Jonstorp dels ”Veckans Grönsakskasse” till ett värde av cirka
300 kronor, dels sina Grönbetesägg. Inför

nästa säsong är det möjligt att prenumerera på äggen. Det går också att köpa ägg
direkt från ett ”äggskåp” utanför huset i
Jonstorp.
Inför nästa år planerar Ca Le Jonstorp att
arbeta med att sälja odlingsandelar. ”Community Supported Agriculture” är en form
av partnerskap mellan konsument och
odlare där ansvar, risk och skörd delas.
Gemensamma kännetecken för andelsjordbruken är närodlat, betalning i förväg
och veckovis leverans av grönsaker.
En berättelse om Jonstorp vore inte
komplett utan en beskrivning av den
snigelodling som det nyligen skrivits om i
KatrineholmsKuriren. I en del av det stora
växthuset kryllar det bokstavligen av sniglar. Målet med produktionen av sniglar är
i första hand att leverera till restauranger.
Det är den enda snigelodlingen Sverige
och myndigheterna har ännu inte kunnat
ge besked om hur denna verksamhet ska
klassificeras.
Den som vill komma i kontakt med
Jonstorp för att köpa grönsaker och ägg,
investera i en odlingsandel inför nästa år
eller veta mera om snigelodling kan gå in
på Facebook: Ca Le Jonstorp, maila: calejonstorp@gmail.com eller ringa Carina på
tfn 072 315 00 78.

Text: Egil Boräng

Händer i Österåkers församlingshem
Söndag 22 september kl 11.00
Sammanlyst till Västra Vingåkers kyrka.
Högmässa med Thore Rosenberg och
avtackning av Christian Wallentin, Västra
Vingåkers kyrkokör samt Sofia Medin på
flöjt medverkar.

Sundin med Carl-Henrik Gustavsson på
piano. Mässan leds av Charlotta Frondelius, predikar gör stiftsadjunkten Magdalena Öhrling , kyrkkaffe serveras av
Centerkvinnorna.

Torsdag 26 september kl 12.00
Sopplunch.

Torsdag 10 oktober kl 14.00
Torsdagscafé.

Söndag 29 september kl 18.00
Gudstjänst med Carl-Johan Amilon.

Söndag 13/10 kl 11.00
Högmässa med Thore Rosenberg. Sång
av Österåkers kyrkokör under ledning av
Carl-Henrik Gustavsson. Skördeauktion.

Torsdag 3 oktober kl 14.00
Torsdagscafé.
Söndag 6 oktober kl. 11.00
Ingen gudstjänst i Österåker. Välkommen
till högmässa i Västra Vingåkers kyrka
som leds av Thore Rosenberg eller till
mässa i Julita kyrka där Österåkers kyrkokör medverkar tillsammans med Julita
kyrkokör under ledning av Catarina

Spelträff
Lördag den 12 oktober kl 13:00 i
Nostalgimuseum i Österåker.
Kaffekorg behövs inte, hembakat och
kaffeservering finns i lokalen.
Alla, spelare och åhörare, är hjärtligt
välkomna.
/Artus Spelmän

Varje torsdag kl. 19.00-20.30 är det
körövning med Österåkers kyrkokör.
Kontakta körledare Carl-Henrik
Gustavsson om du vill vara med.
Tfn 070 915 2015

Med Hembygdsföreningen
28 september
Kulturresa till Stockholm, kontakta
Ola Malmkvist för mer information.
9 oktober
Filmkväll Hembygdsgården kl 19:00
med kaffeservering och lotteri.
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