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Många av bygdens föreningar har haft årsmöten i juni. Den 12 juni var det både sockenstämma och årsmöte i
friskoleföreningen. Mellan mötena serverades kaffe i solen utanför skolan. Från vänster: Elisabet Jonsson, Gunnel
Pettersson, Cees van der Meulen, Lena Olsson och Ola Malmkvist. Foto: Egil Boräng

SOCKENRÅDET

10 år sedan den första elevgruppen började i
Österåkersbygdens friskola.
För att fira dessa tre föreningar inbjuder vi
alla intresserade sockenbor till ett landsbygdsseminarium i Österåker den 16 oktober. Boka redan nu den dagen!

Från Sockenstämman
Den 12 juni genomfördes den senarelagda
sockenstämman. Sockenrådet fick en ny
medlem vid stämman, Lena Eriksson, som
vi hälsar varmt välkommen. Viola Larsson
hade valt att inte ställa upp för omval och vi
vill tacka henne för mycket värdefull insats i
Sockenrådet.
Vid sockenstämman antogs förslaget till
verksamhetsplan. Redan i förra numret av
bladet berättade vi om musikfesten den 31
juli och skördemarknaden den 11 september.
Den 16 oktober är det dags för ett försenat
10-årsjubileum. Det är 12 år sedan den
kommunala skolan lades ner i Österåker.
Då samlades Österåkersborna till en Framtidsverkstad och ett resultat av denna blev
att det bildades tre föreningar, en friskoleförening med uppgift att starta och driva en
friskola, en fastighetsförening för att köpa
och sköta skolhuset och ett sockenråd med
uppgift ”att ta till vara socknens olika intressen och samordna dessa samt främja en
positiv utveckling av socknen.” I höst är det

Workshop ”Framtiden är vår”
Vingåkers kommun har de senaste året arbetat med att uppmuntra kransorterna att
skriva lokala utvecklingsplaner inom ramen
för det man kallar ”Den smarta Vingåkersbygden”. Sockenrådet har utarbetat en
sådan plan för Österåker som antagits av
Sockenstämman. Vi har nu blivit inbjudna
av kommunen att delta i en process för att
visualisera vår utvecklingsplan med hjälp av
arkitekten Erik Berg. Med början i maj leder
han en process där vi ser på utvecklingsmöjligheter i Österåker, där det visionära möter
det praktiska. Resultatet kommer att redovisas i en videofilm under hösten vid vårt
landsbygdsseminarium.
Från Sockenrådet önskar vi alla i Österåker
en Glad Midsommar!
Egil Boräng
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DRÖMMEN OM EN ÄNG
När jag 2017 läste om ängar i Göran Greiders bok I trädgården hörs andra ekon,
bestämde jag mig. Grönlund måste få en
egen äng. Inte bara en yta som vi klipper
med gräsklipparen. Halva ytan mellan boningshuset och ladan hade vi låtit växa vilt.
Den andra halvan har de senaste åren Juri
och Gena Mironov klippt med åkgräsklippare. Sen lät vi det bara växa, som sagt.
Asparna i kanten av ängen hade förökat sig
och skotten blev bara fler och fler och högre
och högre. Jag ville ju ha en äng! Jag frågade Kay Pettersson, pensionerad trädgårdsmästare i Julita och han sa att vi måste skala
av barken på aspskotten och vänta några år
tills de självdött. Juri och Gena skalade och
skalade och vi väntade och väntade. Förra
sommaren var aspskotten borta och jag letade med ljus och lykta efter en person som
kunde slå med lie. Charlotte Molitor som
numera bor vid Karlberg i Bror Celings hus
i Ättersta tipsade mig om trädgårdsmästaren
Jörgen Olsson som är prisbelönt för sitt sätt
att slå med lie.

Vackra raka strängar av gräs efter att Jörgen
Olsson slagit med sin lie. Foto: Jörgen Olsson.

Det är i Hjartdal, Telemarks fylke, de norska
mästerskapen som Jörgen tävlar, slattefestivalen.no/index.php. Han har varit med fem
gånger och kommit 2,3,5,1 och 2 i klassen
långorv, män 20 - 60 år. Det finns även andra klasser, för personer mellan 4 och 84 år
att tävla med både kort och långt orv. Själva
långorvstävlingen går ut på att slå en yta
1,8 m x 8 m på tid men där främst kvalitén
bedöms av fyra domare. De tittar på att de
tävlande samlat gräset i en sammanhållen
sträng, att de slagit hela bredden hela vägen så inte kanten mot kvarstående gräs är
ojämn och att de slår jämnt så nära marken
som möjligt och inte lämnar kvar strån, ruggar eller ränder. Det finns även tävlingar i
Sverige, Danmark och England men där går
det bara på tid och inte på kvalité.

Jörgen Olsson med sin lie. Foto: Jörgen Olsson.
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Sagt och gjort sommaren 2020 bad jag
Jörgen komma till Grönlund och slå halva
ängen enligt konstens alla regler. Det var ett
nöje och en njutning att se honom slå gräset
och hur de sammanhållna strängarna blev
fler och fler. Där fick gräset ligga och torka
några dagar. Sen samlade jag ihop en del av
det torra höet i två mindre hässjor.

VI HAR ÖPPET

I sommar kommer Jörgen tillbaka och slår
gräset den 20 juli om solen skiner. Sen tänker jag samla upp allt höet i hässjor, låta
det torka ytterligare en tid och hoppas på att
någon hästägare eller annan som behöver hö
till sina djur vill hämta vårt fina hö. Gratis
så klart. Hör av er! ylva.martens@gmail.
com eller ring 0706909062

Välkommen att handla
när du vill (dagtid, kvällar, helger)
men hör av dig först på tel, med
SMS eller e-post så att vi säkert är
hemma!
• Kraftiga perenner
• Doftande kryddor och örter
• Blommande klematis
• Spännande sommarblommor

Jörgens Trädgård och Äng håller till i Valla,
i Katrineholm. Joergen.m.olsson@gmail.
com 070-601 29 82
Tack alla hjälpsamma Österråkersbor!
Ylva Mårtens vid Grönlund

– en bra bit av Sörmland!

Delar av kören samlad vid Tallsätters skola.
Från vänster: Barbro Jordell, Maggie Helin och
Helena Boräng. Foto: Rolf Pettersson.

070-734 30 40 • info@applegarden.se
applegarden.se

Välkommen att fira gudstjänst i Österåkers kyrka!
Midsommardagen 26 juni kl. 11.00 Friluftsgudstjänst vid Österåkers församlingshem, Lars Frisk. Medtag kaffekorg och något att sitta på.
Söndag 27 juni kl 11.00 Gudstjänsten sammanlyst till Västra Vingåkers kyrka.
Söndag 4 juli kl 18.00 Gudstjänst, Österåkers kyrka, Lars Frisk.
Söndag 11 juli kl 18.00 Gudstjänst, Österåkers kyrka, Lars Frisk.
Lördag 17 juli kl 18.00 Sommarmusik med familjen Glan, Österåkers kyrka.
Söndag 18 juli kl 18.00 Mässa, Österåkers kyrka, Lars Frisk.
Sommarkyrka 18–25 juli kl 13.00–16.00. Kaffeservering. Andakt kl 14.00
Österåkers kyrka är öppen varje dag kl 09.00–15.00.
Vi fortsätter även att fira gudstjänst digitalt på vår Facebooksida:
Svenska kyrkan Västra Vingåker–Österåker
Förändringar kan komma att ske om restriktionerna från folkhälsomyndigheten ändras.
För mer info hemsidan: www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker
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HEMBYGDSFÖRENINGEN

ÖSTERÅKERSBYGDENS FRISKOLA

Årsskriften 2020!
Då vi missar möjligheten att distribuera/
försälja årsskriften vid marknadstillfällen
finns den att införskaffa hos:

Österåkersbygdens friskola önskar alla
våra skolvänner en skön sommar. Följ oss
på Facebook eller via skolans hemsida
www.osterakersbygdensfriskola.se

Göran Olsson, 0709 -39 03 19 Bia, Säby
Peter Vogt, 070-541 22 94 Matsa, Ättersta
Per Carlstedt, 0151-304 20   Ekbacka
Roland Andersson, 070- 661 98 29
Kjell Lind, 076 -102 20 11
Björn Sköld, 070- 456 67 58
Storgården, Kalkbrottsvillorna
Nostalgimuseet

Med vänliga hälsningar från
Anna Frössevi Ericsson

Till gökottan i Göran och Lena Olsson hage
kom det ca 25 personer!
Den 10 juli kl 10.00–16.00 är det Öppet hus i
hembygdsgården. 3000 foton från österåkerstrakten finns att leta bland och beställa kopior
från. Passa också på och se vår permanentutställning och dräktutställningen som presenteras kl
Styrelsen
11.00 och 14.00.

Årsmöte för Lindberga bys ekonomiska
förening lördagen 19 juni kl 10.00 i
Församlingshemmets trädgård.

Vi samlas vid Klockstapeln och cyklar mot Askö
där Arne Westberg berättar om gruvan. Sedan
vidare mot Forsby och skogsvägen till Ättersta.
Vid Hembygdsgården tar vi en paus med eget
fika och får samtidigt höra lite om Hembygdsföreningens historia. Därefter cyklar vi ner till
piren vid Hullabadet och avslutar med att Dan
Hultgren berättar om Hullbo ö.
Turen är 11 km och vi räknar med att utflykten
tar ca två timmar. Det går bra att haka på under
vägen om man inte vill cykla hela sträckan.
Varmt välkomna önskar Hembygdsföreningens

Trädgårdsgrupp
Manusstopp 11 juli

Utgivare av Österåkersbladet är Österåkers sockenråd: Egil Boräng 070-643 93 55
egil.boraeng@gmail.com Redaktion: Fredrika Hultgren, Elisabet Jonsson och Eva Lidén
E-post: osterakersbladet@hotmail.com
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Foto: Elisabet Jonsson.

FÖLJ MED PÅ CYKELUTFLYKT!
Onsdagen 14 juli kl 17.00

