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AKTUELLT FRÅN SOCKENRÅDET
Sockenstämma den 12 september
klockan 8.30 – 9.30

vara med och sälja. Anmäl dig senast
den 31 augusti till undertecknad.

Alla Österåkersbor kallas till Sockenstämma lördag den 12 september klockan 8.30 i Lindberga Nostalgimuseum.
Kom och tala om vad du vill att Sockenrådet ska arbeta med!
Kaffe/te och en macka bjuder vi på.
Välkomna!

Med varma augustihälsningar från
Sockenrådet.
Egil Boräng

SKÖRDEMARKNAD
vid LINDBERGA
NOSTALGIMUSEUM

Stämman skulle ha ägt rum i april men
ställdes då in grund av coronapandemin.
Av samma orsak får vi nu ta in högst 50
personer i lokalen.

Skördemarknad den 12 september
klockan 10.00 – 14.00
Som framgår av särskild annons blir
det i år en skördemarknad utomhus vid
Lindberga Nostalgimuseum. Det finns
fortfarande möjlighet att vara med och
sälja trädgårdsprodukter och hantverk.
Välkommen att höra av dig om du vill

lördag 12 september kl 10-14
Försäljning av hantverk, grönsaker, trädgårdsprodukter,
honung, fisk och mathantverk.
Servering.

Välkomna önskar Österåkers sockenråd
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Välkommen till kyrkan!
Söndag 23 augusti kl 18.00
Gudstjänst, Thore Rosenberg, Per Skogfeldt. Välkomnande av diakon Elisabeth
Holm.
Söndag 30 augusti kl 18.00
Mässa, Andreas Danielsson
Söndag 6 september kl 11.00
Gudstjänst, Per Skogfeldt
Söndag 13 september kl 18.00
Gudstjänst, Lars Frisk
Söndag 20 september kl 11.00
Högmässa, Karl-Erik Jansson

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/

Byvandring i Västtorp, Österåker
Lördagen den 25 juli genomförde hembygdsföreningen en byvandring i Västtorp. Det var Lars Persson och Arne
Westberg som i sina dataarkiv plockat
fram många fakta om byn och några av
de personer som levt där.
Intresset var stort och hur vi än räknade
i dessa coronatider kom vi fram till att
det var i stort sett 49 personer som ville
veta mer om byn. Alla blev uppmanade
att hålla avstånd och det följdes också.
Vi samlades i det som var bykärna, vid
gårdarna Higgers och Kammars.
Den första som nämns i mantalslängden
är Olof i Västtorp åren runt 1600-talet.
Från den första gården blir det fyra när
laga skiftet genomförs 1859. Gårdarna
som ﬂyttade ut var Storstu och Nerstu.

Vidare berättades om affärerna som varit vid Nerstu och Baralund, om mejeriet
och om de familjer som blev mormoner
och som lät döpa sig år 1880 och som
några år senare ﬂyttade till Amerika.
I spridda led vandrade vi längs bygatan
och vid nästa uppehåll berättades om
några av de personer som levt där. Fredrik Lindberg, Bergstugan som fick omdömet som tusenkonstnär när han avled
1910 och som av ortsborna fick hjälp
att bygga sin stuga där. ”Träsko-Emil”
Eriksson vid Västerlund var den första
som skaffade TV i byn, fotograferade,
band riskvastar med mera. Han och de
andra två som blev de dåtida barnens
favoriter och belystes var ”ErkersKristin” som bodde vid Österlund och
”Kult-Valle”. Kristina Olsson som var

söndagsskolelärare i missionsföreningen
över 60 år. Valfrid Larsson bodde vid
Kulltorp, därav ”Kult-Valle”, är en av
de stora profilerna i Österåkershistorien.
Muraren som med sina väldiga nävar
kunde greppa en tegelsten på längden
blev efter ett vilt ungdomsliv religiös.
Han var ofärdig och med sin söndervärkta kropp framförde han sin lättviktare med dödsförakt.
Som en fin avslutning på byvandringen
blev vi guidade av Carina och Lena vid
det nystartade företaget Cale Jonstorp
som säljer grönsaker och ägg med mera,
samt sniglar.
Alla har vi nu lärt lite mer om byn Västtorp i Österåker.

Arne Westberg

Lindberga by ekonomiska förening har
öppna möten var tredje onsdag varje
månad än så länge i församlingshemmets trädgård så boka in 16 september
13.00. På grund av sommar och coronatider har inga stora beslut kunnat tas
i hur trygghetsboendet i Lindberga ska
utformas.
Föreningen har idag 20 medlemmar
och vill du också bli medlem så sätt in
1 500kr på konto 93 379 495-0 på
Sörmlandsbanken eller Swish 123 239
28 35 (glöm inte att skriva ditt namn).
Om det är något du undrar över kontakta Gunnel Larsson 073 096 24 95 eller
Åke Eriksson 076 773 06 88

´Foto: Egil Boräng

Lars Persson och Arne Westberg hade letat fram många intressanta fakta om Västtorp.

Piia ville bo i hus och Johan ville ut
från stan. Att det då blev Österåker var
kanske inte så konstigt eftersom Johan
vuxit upp just i Blomsterhult, där hans
föräldrar Elisabeth och Rolf bor. Avgörande för beslutet att bygga och slå sig
ner i Österåker var att det finns en bra
skola i bygden. Och Wilma och Wanja
gillar sin skola, även om det är skönt
med sommarlov. Piia och Johan poängterar att skolan är ett måste om man vill
att barnfamiljer ska vilja bosätta sig på
landsbygden. Att både pendla till sitt
arbete och hantera långa skolskjutsar
för barnen är en omöjlig ekvation. De
hoppas att ﬂera barnfamiljer ska få möjlighet att bosätta sig i Österåker när det
blir hus lediga.
Både Piia och Johan uppskattar att bygdens föreningar är aktiva och tycker
att det är trevligt när Österåkersbladet
dimper ner i brevlådan. Det är viktigt att
det finns aktiva föreningar men de konstaterar att för en barnfamilj, där båda
förvärvsarbetar är det svårt att hinna
engagera i styrelsearbete. Det är bra att
pensionärerna finns och så är det nog.

Johan och Piia Ohlsson tillsammans
med döttrarna Wilma och Wanja
framför sitt nya hus i Blomsterhult.

Åter till Blomsterhult

Text och bild: Egil Boräng

I Blomsterhult är de ﬂesta huset röda
med vita knutar, precis som i resten av
socknen. Men ett av de röda husen mitt
i byn är nybyggt, men i gammal stil,
och ser ut som om det legat där i alla
tider. I huset bor Johan och Piia Ohlsson tillsammans med döttrarna Wilma,
9 år, och Wanja, 6 år. Johan är maskiningenjör och arbetar med att konstruera
hjullastare på Volvo i Eskilstuna och
Piia jobbar på Länsförsäkringar Bank i
Katrineholm.

Vi ﬁnns på
skördemarknaden!

Egenodlade perenner, kryddor och sommarblommor. Guldkannan Towa som är
både en vattenkanna och en potta. Traditionella sittbänkar målade med linoljefärg.

applegarden.se
070-734 30 40

Manusstopp 13 september.
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