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Johan Eriksson med ardenner-hästarna
Ruben och Pluto.

Hembygdsföreningen
Årsmöte - en påminnelse
19.00 den 21 mars i församlingshemmet. Se annons i förra
Österåkersbladet. Välkomna,
gamla som nya medlemmar.

ÖIS
Aktivitetstimme onsdagar
Nystartad aktivitet med
blandade sporter för barn från
förskolan till 6:an. Onsdagar
14.00 – 15.00. Välkomna!
Kontaktperson Therse
Kjellvander.

Sockenrådet
Sockenstämma 12 april 09.00
Du har väl bokat in Sockenstämman lördagen den 12 april
9.00 – 11.00 i Idrottshallen? Vi
börjar med frukost och sedan

blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom och tala om
vad du vill att Sockenrådet ska
arbeta med!!
Valborgsmässofirande
Årets Valborgsmässofirande
planerar vi att genomföra
ungefär som vanligt.
Program med tider kommer i
nästa nummer av bladet.
Politikerutfrågning
De lokala partierna har nu fått
inbjudningar till den politikerutfrågning som är planerad till
den 20 maj. Inför denna träff
med de politiska partierna i
Vingåker vill vi gärna få in era
frågor i förväg, så att vi kan
disponera kvällen på ett bra sätt.
Om vatten och avlopp i Österåker
I förra numret av Österåkersbladet
skrev jag att Sockenrådet planerade
ett möte om den VA-plan som
Vingåkers kommun håller på att
arbeta fram. Det visade sig att planen
ännu inte är färdig och att det därför
är för tidigt att ha ett allmänt möte.
Den 25 februari hade företrädare för
Sockenrådet en träff med representanter för Vingåkers kommun och
Vingåker Vatten och Avfall AB. Vid
detta möte redovisade VA-chefen
Lotta Edström från Sörmland Vatten

och Avfall AB nuläget när det gäller
arbetet med en VA-plan för
Vingåkers kommun. Lotta berättade
att arbetet med VA-planen
påbörjades under hösten 2012 och
den beräknas vara klar senhösten
2014 för att sedan gå till beslut i
Kommunfullmäktige. Vi tyckte att vi
fick en väldigt bra information som
vi tror är intressant för många av
Österåkersbladets läsare.
VA-planen är ett verktyg för att lyfta
fram problem och utmaningar och
visa var, när och i vilken ordning
man ska bygga ut den allmänna VAanläggningen. Den ger också en
möjlighet att planera för en
långsiktlig hållbar VA-försörjning i
områden som inte berörs av de
allmänna vattentjänsterna. I arbetet
med att ta fram en VA-plan är det
viktigt att kommunen och VAverksamheten har ett nära samarbete.
VA-planeringen kan geografiskt
delas in i tre delar som måste finnas
med för att täcka hela kommunen.
1. Inom nuvarande verksamhetsområde (det vill säga de områden där
det nu finns kommunalt vatten och
avlopp).
2. Utanför verksamhetsområdet, för
de områden som kommer att få
kommunalt VA.
3. De områden som fortsätter att ha
enskild VA-försörjning.
Det är också viktigt att planera hur
man ska hantera VA-försörjningen i
väntan på utbyggnad för de områden
som kommer sent i planeringsprocessen.
Arbetet med VA-planen kan delas
in i flera steg.
1. VA-översikten ska beskriva
omvärldsfaktorer, nuläge,

förutsättningar och framtida
utveckling och behov både inom och
utanför det nuvarande verksamhetsområdet.
2. VA-policyn ska ta upp strategiska
vägval, riktlinjer för hantering av
olika frågor och prioriteringsgrunder
VA-policyn är ett styrdokument och
ska beslutas av kommunfullmäktige.
3. Den kommunala VA-planen tas
fram utifrån VA-översikten och VApolicyn.
4. Implementering. Detta är de
åtgärder som ska arbetas in i den
löpande budgetprocessen. Planen ska
sedan följas upp under varje
mandatperiod.
Nuläget är att man tagit fram VAöversikten och en VA-policy samt
gått igenom de områden i
kommunen som kan komma ifråga
för en utbyggnad av VA-försörjning.
Bland de områden som identifierats
har en första prioritering gjorts och
då har man sett att det i första hand
är fem områden i kommunen som
ska granskas lite närmare. Aktuella
områden ska värderas enligt VApolicyns prioriteringsgrunder och
sedan vägas in i kommande
budgetprocess bland de åtgärder som
den befintlig VA-försörjning kräver.
VA-policyn är på väg upp i
kommunstyrelse och därefter
kommunfullmäktige för beslut.
Vad händer just nu och hur ser det
ut i befintligt VA-ledningsnät i
Österåker?
VA-ledningsnätet i Österåker består
av cirka 3,9 km avloppsledningar
och lika mycket dricksvattenledningar. Reningsverket i Österåker
är gammalt och slitet och något
måste göras. Man har tittat på

möjligheten att dra en
överföringsledning via Öljaren till
Julita och behandla avloppsvattnet
där, som ett alternativt till att bygga
om det nuvarande reningsverket.
Problematiken i Österåker är att man
har stora mängder ovidkommande
vatten som kommer in i
avloppsledningarna och går in i
reningsverket. Mängden
avloppsvatten in i reningsverket är
mycket större än den mängd
dricksvatten man levererar till sina
abonnenter. Sörmland vatten gör nu
insatser för att komma tillrätta med
detta problem genom
flödesmätningar i ledningsnätet för
att kunna identifiera var det finns
inläckage.
Personal har även varit ute nattetid
och gjort mätningar i avloppsnätet
för att se var det läcker in vatten. Att
man gör det nattetid är för att de
flesta förhoppningsvis då sover och
inte konsumerar så mycket vatten.
Orsaken till att det kommer in större
mängder avloppsvatten än det borde
göra är bland annat att fastigheter
har sina stuprör anslutna till
avloppsnätet eller har dräneringar
från fastigheten påkopplad på
avloppet, vilket inte tillåtet.
Vad man som fastighetsägare kan
göra för att bidra till en lösning på
problemet är till exempel att
stuprören förses med utkastare så att
marken får ta om hand om
regnvattnet. För att kunna ansluta
fler fastigheter måste man först lösa
detta problem eftersom reningsverket inte har kapacitet att ta emot
mera förorenat vatten. / Egil Boräng

Kyrkan
Söndag den 23 mars 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Söndag den 30 mars 11.00
Mässa, Benny Larsson,
Kyrkokören, Brödauktion
Söndag den 6 april 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Gudstjänstgrupp: Per, SaraGreta, Peter, Anki
Söndag den 13 april 18.00
Änglamässa på palmsöndagen,
Frida Enblom, Barnkören, KarlErik Jansson. Fasteinsamlingen
avslutas.
Torsdag den 17 april 20.00
Skärtorsdagsmässa, Per
Hökpers
Fredag 18 april 11.00
Långfredagsgudstjänst, Benny
Larsson. Manskör
Lördag den 19 april 23.30
Påsknattsmässa, Karl-Erik
Jansson, Kyrkokören
Måndag den 21 april 11.00
Påskgudstjänst, Per Hökpers,
Annalena Geiron-Widén
Ev. pilgrimsvandring
Söndag 28 april 18.00
Gudstjänst, Per Hökpers,
Annalena Geiron-Widén
Edvin Adolfsson, orgel

Församlingshemmet
Caféerna fortsätter under våren.
Vi ses väl då?
Torsdag den 20 mars 14.00
Torsdagscafé Fyrklövern spelar

Torsdag den 27 mars 12.00
Sopplunch Berit Fagerberg:
”Gammal trädgård i ny
tappning”
Torsdag den 3 april 14.00
Torsdagscafé Frida Enblom och
barnkören.
Torsdag den 10 april 14.00
Torsdagscafé KallePräst: ”Jag
for över sjön - vad fann jag då”
Torsdag den 24 april 12.00
Sopplunch Allsång med Anneth
Pettersson
Lördag den 26 april 08.00
Städdag i församlingshemmet
Avtackning
av Barbro
Efter mässan
söndagen
den 9 mars
hölls en
avtackning
av
kyrkvärden
Barbro Hultgren. Kalle Präst och alla
Österåkers kyrkvärdar samlades
framme i kyrkan kring Barbro. När
Kalle sagt sitt gav Ola en mikrofon
till Barbro som med egna ord fick
berätta om sina gärningar. Barbro
kunde konstatera att hon nu gjort 49
år i kyrkans tjänst. Barbro började
redan 1965 i Österåkers kyrkokör.
Hon fick senare ett erbjudande att bli
kyrkvärd. Det blev dock för mycket
med en lärarinnetjänst och egna barn
att uppfostra, så kyrkvärdskapet fick
anstå tills hon blev pensionär.
Visserligen sitter Barbro nu i rullstol
efter en höftoperation, men
hennes vitalitet visar inte några

tecken på att ha gått i pension.
Kalle överlämnade en vacker träikon som ett tack från församlingen
samt överlämnades även några
blombuketter. Tack Barbro, vi är
övertygade om att vi kommer att
möta dig framöver i andra
sammanhang. Kanske en återkomst
till kyrkokören?/ Maggie Helin

Ja, det är våååren…!
Vintergäck,krokus
och snödroppar
blommar och
blåsippor och
tussilago är på
väg. En
vårhälsning från Sockenrådet
och redaktionen.
Annons: -----------------------------

Tom lada, magasin, nedlagd
lokal, bilgarage c:a 12 x 25
sökes för hundträning. Tacksam
för alla tips och förslag inom en
radie av ca 2 mil från Österåker.
Lena Andersson 070-1760289
lenaandersson50@gmail.com

Dags att beskära fruktträd
Att beskära ger bra balans och fin
karaktär åt dina träd. Jag är utbildad
och har mångårig erfarenhet. För ett
kostnadsfritt besök och prisförslag Ring och boka tid nu!
Magnus Drysén, 076 – 290 98 86
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