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Fullt ös på Lindberga Nostalgimuseum

Lindberga Nostalgimuseum hade fått
förfrågan om Byledraget fick komma och
öva inför publik på caféet lördagen den
22 februari. Det fick de och caféet intogs
av 9 dragspelare, en basist, en kvinnlig
vokalist och en manlig gitarrist och tillika
sångare. Det blev fullt ös och ett härligt
gung från början till slut.
Caféet som tar ett 70-tal sittande gäster
blev snabbt fullt och muséets värdpar,
Sören Berglind och hans dotter Eva Törnvall, fick i all hast trolla fram fler bord
och stolar. Fullsatt, härlig stämning och
medryckande musik. Många sjöng med i
de gamla kända låtarna som passande väl
in på ett Nostalgimuseum. Detta storband
får gärna komma tillbaka.
Vid vårt bord satt sex trevliga gäster. Det
visade sig vara ett gäng veteranbilsentusiaster som synbarligen planerade något.

Det visade sig att de undersökte möjligheten att få ta ett fikastopp på museet vid
veteranbilsrallyt den 6 juni i år. Givetvis
skulle det gå bra, meddelade senare Arne
Westberg, (se nedan).
Eldsjälen Sören har med sitt Nostalgimuseum givit bygden en uppskattad
samlingspunkt för gäster från både när
och fjärran. Varmt tack! Än finns det liv i
gamla Österåker.
PS. Från Arne Westberg kommer mer
information om resultatet: ”För bilentusiasternas del kan jag svara att det blir
ett fikastopp där den 6 juni på rallyt som
heter Automobil-turen och som startar vid
Julita gård (muséet) kl. 10:00 på nationaldagen. Vi kommer passera nostalgimuseet
i Österåker mellan ca 10:30–13:00. ”
Text Rolf Pettersson, foto Maggie Helin

Österåkers kyrka
Söndag 22 mars kl. 11.00
Gudstjänst med Karl-Erik Jansson och
solosång av Ida König under ledning av
Carl-Henrik Gustavsson.
Söndag 29 mars kl. 18.00
Gudstjänst med Thore Rosenberg.
Söndag 5 april kl. 11.00
Gudstjänst med Per Skogfeldt.
Torsdag 9 april kl. 20.00
Skärtorsdagsmässa med Ma Oftedal.
Fredag 10 april kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst med Karl-Erik
Jansson.
Lördag 11 april kl. 23.30
Påsknattsmässa med Thore Rosenberg.
Söndag 19 april kl. 11.00
Gudstjänst med Thore Rosenberg.
Söndag 26 april kl. 18.00
Gudstjänst med Karl-Erik Jansson.

Österåkers kyrkas ringarlag
Enligt gammal tradition ringer kyrkan
helgsmål lördag afton då helgen börjar.
Det är en månghundraårig tradition som
under året då kyrkan renoverades har haft
ett uppehåll. Vi är några engagerade som
önskar fortsätta den traditionen genom
att bilda ett frivilligt ringarlag. Vi har ett
informationsmöte i kyrkan tisdag 31 mars
kl. 17:30. Om du är intresserad av att vara
med i ringarlaget och lära dig hur det
fungerar i klockstapeln och så kontakta
Ola Malmkvist på telefon 070-990 06 65.

Restriktioner till följd av
Coronavirus

I kyrkan firar vi gudstjänst som vanligt
dock utan efterföljande kyrkkaffe.
Torsdagscaféer och soppluncher i
församlingshemmet är inställda tills
vidare.
För aktuell information se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Mångkunnig kakelugnsmakare i Säby

Ulf Burow framför vassbäddarna i avloppsanläggningen. Foto: Egil Boräng
Det finns många profiler i Österåker. En
är Ulf Burow som sedan 2013 bor i Nilsagård i Säby. Ulf är egentligen kakelugnsmakare men han har många strängar
på sin lyra. Den som har besökt hans
verkstad och sett honom i arbete inser att
det är få praktiska problem som han inte
klarar av att lösa.
Ulf är född i dåvarande Östtyskland på
1950-talet. Hans pappa hade ett företag
som tillverkade kakelugnar och sonen
byggde sin första kakelugn som 13-åring.
Under sin ungdom utbildade han sig inom
olika typer av hantverk och 1981 tog han
över sin fars företag.
Men livet i Östtyskland var inte enkelt.
Stasi krävde att Ulf skulle rapportera om
hans kunder hade kontakter i väst. Ulf
vägrade att medverka, vilket ledde till
att han blev av med både hus och pengar.
1984 fick han flytta till Västtyskland och
etablerade sitt företag där.
Men hur hamnade Ulf i Österåker? Redan
som barn blev han intresserad av Sverige,
bl.a. genom filmatiseringarna av Astrid
Lindgrens böcker. När Ulf nu bodde i
Västtyskland började han tillbringa sina
semestrar i Sverige. Han hyrde hus vid
Hjälmaren och köpte så småningom ett

fritidshus i Julita. Folk i närheten insåg
snart att de hade en synnerligen mångkunnig granne och ville ha hjälp med
olika praktiska ting, så större delen av
sina semesterveckor arbetade han.
Så småningom växte tankarna fram att
han skulle flytta permanent till Sverige.
Att han var med om en svår MC-olycka,
som gjorde att han inte kunde arbeta på
tre år, bidrog till beslutet. 2013 köpte Ulf
och hans fru Nilsagården i Säby och han
etablerade sitt företag i Sverige.
Fastigheten hade stora renoveringsbehov
och ett av de första projekten var att få
ett godkänt avlopp. Ulfs anläggning torde
vara den enda i Österåker av sitt slag.
Istället för infiltration finns ett öppet
system med tre vassbäddar, där vassen
tar upp näringsämnena ur avloppsvattnet.
Vassen som i den första bädden är mycket
frodig men det växer dåligt i den sista,
vilket visar på bristen på näringsämnen i
det renade vattnet.
Nu är Ulf pensionär och han kan njuta av
utsikten över Öljaren och se örn och bäver
i grannskapet. Men fortfarande hjälper
han Österåkersbor med stora och små
praktiska problem.

Text: Egil Boräng

Sockenrådet

Sockenstämma

Du har väl bokat in att det är Sockenstämma lördagen den 18 april klockan
9 - 11 i matsalen i Österåkersbygdens
friskola? Vi börjar med frukost och sedan
blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ett viktigt ärende vid mötet är att
fastställa en verksamhetsplan. Kom och
tala om vad du vill att Sockenrådet ska
arbeta med framöver!
På grund av den aktuella situationen med
Coronavirus finns det naturligtvis en risk
att Sockenstämman och andra annonserade årsmöten inte går att genomföra som
planerat. För information om detta – se
respektive hemsida.
Med varma vårhälsningar.
Egil Boräng

Vi laddar upp med en stadig frukost
innan stämman.

Pollinering i trädgården

Österåkers Friskoleförening

Trädgårdsdag lördagen 16 maj kl. 11–15
vid Församlingshemmet. Vill du medverka hör av dig till Ola Malmkvist
telefonnummer 070-990 06 65.

kallar sina medlemmar till
ÅRSMÖTE

Lindberga By Utvecklas

Intresset växer!

Till och med idag i mitten av mars 2020
har 7 intresserade personer, sannolikt
Österåkersbor, betalat in varsin medlemsinsats om 1500 kr. Till detta har
tre personer betalat sammanlagt 30 000
kr, de sistnämnda ska betraktas som ett
lån till boverket. Här måste föreningen
få in ytterligare 30 000 kronor för att
projektet ska komma i hamn. Betala din
medlemsavgift (1500 kr) och ditt ev. lån
till vårt bankkonto i Sörmlands Sparbank 8257 8933 79495-0.
Har du funderingar kring detta kontakta
Gunnel Larsson 073–096 24 95 eller
Åke Eriksson 076–773 06 88.

Plats: Skolans matsal
Tid: Onsdag 20 april kl. 19:00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom
och delge din mening. Vi bjuder på fika.

Välkomna önskar styrelsen!
Manusstopp 19 april 2020
Ansvarig utgivare Österåkers
sockenråd, Egil Boräng 070-643 93 55
egil.boraeng@gmail.com
Redaktion Fredrika Hultgren och Eva
Lidén. Inlämning av material sker via
e-post: osterakersbladet@hotmail.com.

