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Sockenrådet
Möte den 25/11 om Bredband
/Fiberoptisk kabel
Post- och telestyrelsen och
Länsstyrelsen i Sörmland har
beviljat Vingåkers kommun
medel för att bygga ut bredband
i hela kommunen, alltså även
Österåker. Tisdagen den 25
november 18.30 kommer
Vingåkers kommuns projektledare Regina Westas till Österåker för att informera om vilka
förutsättningar som gäller för
bredband till vårt område.
Tillsammans med en representant från företaget Bynet,
kommer Regina att svara på
frågor om bredband och fiberoptisk kabel. Det gäller praktiska frågor om projektering och
nedgrävning av kabel, om anslutning till de olika fastigheterna samt om kostnader och
bidrag från bl. a Länsstyrelsen.
En omfattande artikel om bred-

band och fiber stod att läsa i
Katrineholms-Kuriren den 6
november. Ett informationshäfte
kommer också att delas ut på
mötet till alla intresserade. Om
intresset är stort i Österåker
föreslår vi att en eller flera
föreningar bildas, föreningar
som uteslutande kommer att
ägna sig åt fiberprojektet. Alla
frågor kommer att besvaras på
mötet. Lokal: Skolans
samlingslokal i källarplanet.
Volontärer till julmarknaden!
Sockenrådet arbetar just nu med
planeringen av Julmarknaden
den 6 december. Om du önskar
sälja något på marknaden hör av
dig. Vi vill gärna ha hjälp med
förberedelsearbetet. Om du vill
göra en punktinsats är du varmt
välkommen till Idrottshallen
fredag den 5/12 klockan 17.00
då vi ska göra i ordning inför
marknaden.
Slutligen vill Sockenrådet önska alla en
fin Adventstid! Vi ses på Julmarknaden!

Utkörning av Österåkersbladet 2015
Nu rekryterar vi personer som vill vara med och köra ut bladet nästa år. Frivilliga insatser är en
förutsättning för att alla sockenbor ska få en tidning i sin brevlåda. Vår ambition är att vi ska vara
så många som medverkar att varje utkörare bara behöver köra en runda om året.

Kyrkan
Söndag 16 november 18.00 Mässa, Per Hökpers, Anna-Lena
Geiron-Widén, Frida Enblom med barnkör (Barnkördag)
Söndag 23 november 11.00 Ekumenisk gudstjänst Björn
Cedersjö predikar. Präster och pastorer från

kyrkorna i Vingåker och Österåker
Söndag 30 november 11.00 Mässa, Benny Larsson, Kyrko-kören.
Kyrkkaffe i församlingshemmet, Församlingskåren
Söndag 7 december 11.00 Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Fredag 12 december 18.00 Lucia
Söndag 14 december sammanlyst till Västra Vingåkers kyrka 10.00
Söndag 21 december 11.00 Mässa ,Karl-Erik Jansson
Onsdag 24 december 11.00 Samling vid julkrubban, Karl-Erik
Jansson
Torsdag 25 december 06.00 Julotta, Karl-Erik Jansson
Kyrkokören
Söndag 28 december 16.00 (OBS tiden!) Vi sjunger julens psalmer
tillsammans med kyrkokören. Per Hökpers, Anna-Lena Geiron-Widén
Onsdag 31 december 18.00 Nyårsbön, Karl-Erik Jansson
Sång av Björn Edwing

Församlingshemmet
Torsdag 13 november 14.00 Torsdagscafé Lars-Ulrik Almerén: Bilder
från Österåker
Onsdag 19 november 19.00 Församlingsafton, Sedan höstglöden
falnat - berättelser kring stort och smått - berättarafton med Boo
Egebjer
Torsdag 20 november 14.00 Torsdagscafé Arne Westberg: Om
Österåker
Torsdag 27 november 12.00 Grötlunch Anneth!

Hembygdsföreningen
Hembygdsföreningens årsskrift
är på gång. I år börjar
försäljningen i samband med
kyrkkaffet i församlingshemmet
den 1:a advent (söndagen den
30/11). Därefter säljs den på
Österåkers julmarknad den 6/12.
Årsskriften innehåller som
vanligt varierande och mycket
bra artiklar. Till exempel en fin
artikel om slöjdskolan som
startade på Forsby runt 1850

och där Österåker var tidigt
igång. Vidare är där en
berättelse med minnen från
Ättersta och en om krigsåren på
1940-talet. En artikel handlar
om rödsoten som tog 44 liv i
Österåker 1838. Om tre amerikabrev och ett gripande
människoöde handlar en
berättelse. Vidare finns en roligt
dikt från kyrkliga ungdomskretsen 1944 där många gamla
Österåkersbor passerar revy. Så

finns en finstämd liten
drömmande berättelse om en blå
skjorta. Aktuella saker finns
också, som det internationella
barnens pris där skolbarnen var
med och röstade, Österåkers
kulturpris 2014, nya
informationsskylten vid Askö
gruva och auktionen i Torp som
också tar upp gården Nissas
historik. Verksamhetsberättelse
och statistik med födda och
döda och några österåkersbilder
avslutar skriften.
Som ni märker är årsskriften
fullspäckad med intressanta
artiklar och om inte det här är
en perfekt julklapp till sig själv
och andra så vet inte jag vad
man ska hitta på. Arne Westberg
Öppet hus 6/12
Vävföreningen Bolstervaret som håller
till på andra våningen i skolan har
öppet hus under julmarknaden.
Välkomna!

och insamlingen på cancerfondens
webbsida gav 1900:- Vårt mål var
10 000 vilket vi slog med råge! Stort
tack alla som bidragit.

Ny ordförande
Österåkers IS har efter årsmötet en
ny Ordf - Christian Kjellvander, v
Välkommen till ÖIS.

World´s Childrens Prize
Concert i Österåker
För andra året i rad fick Österåkersbygdens friskola besök av en av de
nominerade till "The World´s
Childrens Prize". Den 27 oktober
kom Indira Ranamagar från Nepal
till Österåker. Hon hade nominerats
för sitt arbete att rädda barn till
fångar i Nepals fängelser. När
barnen räddats från fängelserna
flyttar de in på barnhem där de får
trygghet och undervisning.
Skolans elever bjöd på en mycket fin
konsert presenterad på både svenska
och engelska. Efter konserten i
kyrkan bjöds gästerna på lunch och
därefter blev det visning av skolan
och tillfälle att få veta mera om
Indiras arbete. Foto: Egil Boräng

Julfest
På trettonde dag jul, 6/1 2015,
ordnar hembygdsföreningen och
församlingen den traditionella
julfesten i gymnastiksalen. Mer om
detta i nästa nummer av
österåkersbladet.

ÖIS
Insamlingen till Cancerfonden gick
över all förväntan. Mer än 100
personer kom. Startavgifter, lotterier
och cafeförsäljningen gav 12365 kr
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