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Vill du bidra till verksamheten i
ÖSTERÅKERS SOCKENRÅD?

År 2010 bildades Österåkers Sockenråd. Detta år firar vi alltså vårt 10-årsjubileum. I stadgarnas första

paragraf anges vad rådet ska arbeta med: ”Sockenrådets huvudsakliga uppgift är att ta till vara socknens
olika intressen och samordna dessa samt att främja en positiv utveckling av socknen.”
I år planerar Sockenrådet bl.a. följande:
ü

Utgivning av Österåkersbladet varje månad.

ü

Uppdatering av den lokala utvecklingsplanen för Österåker.

ü

Valborgsmässofirande.

ü

Festligt jubileumsfirande med byakamp, käpphästhoppning och musikfest.

ü

Skördemarknad i samverkan med Lindberga Nostalgimuseum.

ü

Träff med socknens föreningar och företag.

ü

Julmarknad.

Medlemmar i Sockenrådet är alla folkbokförda invånare i Österåkers socken (från det år då man fyller
16) samt föreningar och företag. Den frivilliga medlemsavgiften för 2020 är 50 kronor för personer och
100 för föreningar och företag. Den som är fritidsboende i socknen och gillar det sockenrådet gör är
förstås varmt välkommen att bidra till verksamheten. Vi är glada och tacksamma för det stöd som Sockenrådet får genom att många är med och betalar medlemsavgiften. Tack!
Avgiften sätts in Bankgiro 633-1540, Österåkers Sockenråd. Kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen.
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Egil Boräng

AKTUELLT FRÅN SOCKENRÅDET
Sockenstämma

den 18 april klockan 9.00-11.00
Alla Österåkersbor kallas till
Sockenstämma lördagen 18 april
klockan 9.00 i Österåkersbygdens
friskola. Vi börjar med frukost och
därefter blir det stadgeenligt årsmöte. Motioner ska enligt stadgarna
lämnas in under februari månad.
Kom och tala om vad du vill att
Sockenrådet ska arbeta med!
Inventering av
kommunens badplatser
Vingåkers kommun genomför en
inventering av badplatserna på orten. Badplatsen i Österåker ligger på
mark som av gammal hävd är upplåten av gårdsägare i Hulla. Vingåkers
kommun svarar för underhållet.
Sockenrådet har framfört att vi gärna
vill ha tillbaka den ﬂotte som tidigare legat förankrad en bit ut. Vi har
också önskat att det fylls på mera
sand i strandkanten.
Kommunal utvecklingsplan
i Vingåker
Vingåkers kommun arbetar med att
ta fram en utvecklings- och serviceplan. En arbetsgrupp med två representanter för de olika byarna/orterna
i kommunen ska göra ett förslag som
sedan ska fastställas av kommunfullmäktige. Den 13 februari är det dags
för arbetsgruppens första möte. Från

Österåker deltar Egil Boräng och
Lena Olsson.

Bygdeﬁka
Vid det senaste mötet med Vingåkers utvecklingsforum var en av
idéerna att det skulle utgå bidrag
till att arrangera och marknadsföra
Bygdeﬁka. Vid senaste mötet i
Sockenrådet konstaterade vi att det
redan ﬁnns en rad ﬁkaträffar på olika
håll i socknen, t. ex i församlingshemmet, i hembygdsgården och i
Lindberga Nostalgimuseum. Är det
möjligt att samverka om Bygdeﬁka?
Kanske ﬁnns det andra som är intresserade av att ordna ett ”bygdeﬁka”
i sin förening eller i sitt företag?
Välkomna att berätta om du/ni tycker att detta låter som en idé att arbeta
vidare med.
Med februarihälsningar från Sockenrådet genom
Egil Boräng

Välkommen till
kyrkan!
Söndag 16 februari 18.00 Gudstjänst, Thore Rosenberg och Ma
Oftedal. Avtackning av diakon Annalena Geiron Widén. Sigrid Larsson
cello, Carl-Henrik Gustavsson piano.
Söndag 23 februari 11.00 Gudstjänst, Karl-Erik Jansson. Sång av
Österåkers kyrkokör under ledning
av Carl-Henrik Gustavsson

Torsdag 12 mars 14.00 Torsdagscafé. Kurt Stenman om instrumentbygge
		****
Varje torsdag kl. 19.00–20.30 är det
körövning med Österåkers kyrkokör
med terminsstart 30 januari.
Kontakta körledare Carl-Henrik
Gustavsson om du vill börja i kören.
Telefon: 070-915 20 15
Varmt välkommen!

Söndag 1 mars 18.00 Gudstjänst,
Thore Rosenberg
Söndag 8 mars 11.00 Högmässa,
Andreas Danielson
Söndag 15 mars 18.00 Gudstjänst,
Ma Oftedal

Välkommen till
församlingshemmet!

Torsdag 20 februari 14.00 Torsdagscafé. Frågesport med Ola
Malmkvist.
Torsdag 27 februari 12.00 Sopplunch. Örjan Lindgren ”Mitt arbete
med Merce ships i Dakar, Senegal”
Onsdag 4 mars 18.30 Bibelsamtal,
Karl-Erik Jansson
Torsdag 5 mars 14.00 Torsdagscafé. Per Carlstedt ”Händelser ur livet”

Firad 25-åring
Den 9 mars 2017 fick Österåkers
kyrkokör en ny körledare, den då
22-årige Carl-Henrik Gustavsson.
Den 5 februari 2020 fyllde CarlHenrik 25 år och firades av sina
körmedlemmar med 25 tulpaner. Grattis Carl-Henrik! Vi är
så glada att ha dig som vår körledare och imponeras av hur väl
du axlat rollen under snart tre år.
Text och foto: Maggie Helin

Lindberga by

HEMBYGDSFÖRENINGEN

– senaste nytt från arbetsgruppen

Österåkers hembygdsförening
inbjuder till

Arbetsgruppen för Lindberga by arbetar vidare och alla formaliteter för en ekonomisk förening är nu klara och vi har fått ett bankkonto
som är 8257-893379495-0 Sörmlands sparbank. Till detta konto kan du betala din medlemsinsats 1 500 kr för att visa ditt intresse.
Glöm inte att skriva ditt eget namn. Därutöver
behöver vi få in ytterligare 60 000 kr som lån
för att kunna söka pengar från Boverket som
vill se dessa pengar som en slags ”pant”.

ÅRSMÖTE

20 mars 2020 kl 19:00
i Församlingshemmet.
• Årsmötesförhandlingar
• Underhållning
• Lotteri
• Kaffe

Kontakter

Gunnel Larsson 073-096 24 95
gunnel.e.larsson@hotmail.com

Välkomna önskar styrelsen

Åke Eriksson 0151-302 16, 076-773 06 88
eriksson.enebo@outlook.com

POLLINERING
I TRÄDGÅRDEN

Förslag från
arkitekten
Kerstin Åkerstedt på hur
de fristående
parhusen kan
tänkas bli.

Trädgårdsdag lördagen 16 maj
11–15 vid Församlingshemmet.
Vill du medverka hör av dig till
Ola Malmkvist 070-990 06 65.
Manusstopp 15 mars
Utgivare av Österåkersbladet är Österåkers sockenråd: Egil Boräng 070-643 93 55
egil.boraeng@gmail.com Redaktion: Fredrika Hultgren och Eva Lidén
E-post: osterakersbladet@hotmail.com
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