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Johan Lindström från ByNet och Regina
Westas från Vingåkers kommun.

Välbesökt möte
om fiber i Österåker

130 personer kom till Idrottshallen i
Österåker på kvällen den 27 januari för att
lyssna på bl a kommunens representant
Regina Westas samt Johan Lindström från
ByNet som var på plats för att ge ytterligare
information om bredbandssatsningen
till Vingåker och Österåker. Johan
representerade också IP-Only, där ByNet är
ett dotterbolag. Kvällens informationsmöte
leddes av Lars-Åke Holmgren och Viking
Jonsson.
Lars-Åke och Viking ingår, tillsammans
med Morgan Fredriksson och Johan
Boquist, i den projektgrupp i Österåker
med omnejd som hanterar frågorna kring
ett kommande fibernät i området. Områdets

gränser är ännu inte exakt fastställda, men
enkelt uttryckt kan man säga att Österåkers
socken, de fastigheter som ligger norr om
sjön Kolsnaren samt öster om sjön Låttern
ingår i vårt område. Den västra gränsen går
ungefär vid Hökhult. Hela området omfattar
320 fastigheter för permanentboende. Vid
det välbesökta mötet den 27 januari fick
vi in ca 100 intresseanmälningar, vilket
får betraktas som en bra siffra. I området
vet vi att det finns många intresserade
fritidsboende som önskar anslutning.
Kommunen kommer att skicka ut
förfrågningar till alla fastighetsägare och
hyresgäster omkring den 25 februari.
Det finns två möjligheter att engagera
sig för fiberutbyggnad. För att bygga ut
fibernätet krävdes tidigare medlemskap i
en ekonomisk förening, som skulle ansvara
för förhandlingar mellan kommunen,
bredbandsföretagen och fastighetsägarna
i Österåker med omnejd. Den möjligheten
finns visserligen kvar. Men den nya
möjligheten, som presenterades i slutet av
januari och som Regina Westas klargjorde
för på mötet i Österåker, innebär att varje
fastighetsägare betalar 17 900:- (inkl.
rotavdrag) till fiberföretaget för att få sin
anslutning. Förutsättningen är dock att
tillräckligt många ansluter sig. Fördelen
med föreningen är att man kan få ett EUbidrag, nackdelen är att det kan ta lång tid
och att bidraget trots allt inte blir så stort.
Fördelen med de ”17 900:-” är att det
sannolikt kommer att gå mycket fortare
att få sitt bredband. Inga beslut är fattade,
men de flesta som var med på mötet i
Österåker tycks ha varit för det omedelbara
betalningsalternativet. Det kräver heller
ingen ekonomisk förening.
Det var ett mycket positivt och bra
möte i Idrottshallen. Intresset var stort

och förhoppningsvis fick många svar på
sina frågor. Projektgruppen för fibernät
i Österåker arbetar vidare. Vi har goda
kontakter med projektledningen i Vingåker
och strävar efter att hålla alla Österåkersbor
välinformerade, tills vidare genom
Österåkersbladet. Om allt utvecklas på bästa
sätt kanske nedgrävning av fiberkabel kan
börja redan i vår! Kontakta gärna någon av
medlemmarna i projektgruppen! Vi försöker
svara så gott det går!

Lars-Åke Holmgren			
lars-ake.holmgren@folkbildning.net
070-471 88 71

Regina Westas på Vingåkers kommun
070-554 96 16 svarar också gärna på frågor
om bredband!

Johan Boquist
johan.boquist@gmail.com
076-631 30 85

HEMBYGDSFÖRENINGEN

SOCKENRÅDET
Sockenstämma och miniverkstad 11 april kl 9.00-11.30

Hembygdsföreningens årsmöte är i församlingshemmet
20 mars klockan 19.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Underhållning av 4-Gubbs. Jättetrevligt gäng med sång och musik.
Hembygdsföreningen bjuder på
förtäring. För ännu icke medlemmar
ordnas medlemskap på plats innan
mötet.
Hjärtligt välkomna!
Arne Westberg

Viking Jonsson
viking.lillanederhult@gmail.com
070-528 22 45
Morgan Fredriksson
morganfredriksson@me.com
070-353 17 33

Alla Österåkersbor kallas till Sockenstämma lördagen 11 april i
Idrottshallen. Vi börjar med frukost
klockan 9.00 följd av stadgeenligt
årsmöte.
Som avslutning planerar vi att genomföra en miniverkstad. Det har
gått mer än fem år sedan vi hade vår
Framtidsverkstad, i september 2009.
Vad blev resultatet och vad har hänt
sedan dess? Vilka framtidsfrågor är
det som nu är viktiga att ta itu med?
Välkomna att vara med och påverka!
Egil Boräng

Välkommen till KYRKAN
Söndag 15 februari kl 11.00
Gudstjänst, Benny Larsson
Kyrkokören sjunger
Kyrkkaffe med semlor
Söndag 22 februari kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Gudstjänstgrupp: Peter, Anki ,
Sara och Per
Söndag 1 mars kl 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Söndag 8 mars kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson.
Carin Widén, sång
Brödauktion
Söndag 15 mars kl 18.00
Taizémässa med kyrkokören,
Benny Larsson
Söndag 22 mars kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Barnkör

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

Församlingshemmet

Torsdag 12 februari kl 14.00
Café, Barbro Jordell spelar stenkakor
Torsdag 19 februari kl 14.00
Café, Lars-Ulrik Almerén läser Fröding
Torsdag 26 februari kl 12.00
Sopplunch,
Arne Westberg: Österåkershistorik
Torsdag 5 mars kl 14.00
Café, Kalle Präst: Här svänger det!
Torsdag 12 mars kl 14.00
Café, Gunborg, Sigvard och Anneth
Torsdag 19 mars kl 14.00
Café, Margareta och Ola
Torsdag 26 mars kl 12.00
Sopplunch,
program kommer i nästa Österåkersblad
Torsdag 9 april kl 14.00
Café, polisen besöker oss och vi samtalar om inbrottsskydd med mera.

SOCKENSTUGAN
Tider hos ”Hår och Sånt” är
måndagen 16 mars, måndagen
27 april och måndagen 8 juni.
Välkommen önskar Gunilla Prfiem,
073 –372 02 49

Sjön Låttern en dag i februari.
Foto: Maggie Helin

Österåkers Idrottssällskap
informerar
Välkomna på våra pass!

Tisdagar kl 18.00, ungdomsinnebandy
9–12 år
Onsdagar kl 14.00, ungdomsgympa
Söndagar kl 11.00, innebandy 18 år och
uppåt
Söndagar jämna veckor kl 14.00, barngympa från 3 år
Söndagar kl 18.00, styrka och konditionspass
Onsdagar eller torsdagar olika veckor
kl 19 styrka och konditionspass,
se Facebook eller kontakta Catharina
0151–303 43

Newbody

Nu säljer ÖIS produkter från Newbody,
det är bland annat linnen, strumpor, trosor, kalsonger med mycket bra kvalitet
med ett års garanti.
Stöd ÖIS med att handla från Newbody
– pengarna går till hallhyror, nytt material, triathlontävlingen, driftkostnader
med mera. Kontakta Catharina om du
vill beställa 0151-303 43

Röja vid Hullabadet

Triathlonsektionen anordnar lördagen
14 februari kl 10.00 en arbetsdag vid
startplatsen för Triathlontävlingen. Tag
med motorsågar, röjsågar, krattor och
korv att grilla.
Välkomna!

Kära Österåkersbor!
Jag heter Ylva Mårtens vid Grönlund
i Ättersta by. I vår ska jag göra en serie radioprogram på temat Freden 70
år. Jag har tidigare gjort två program
med Bror Celing, ett där han spelade
munspel och ett där han berättade om
sitt liv. Bror var vår kära granne och
vän.
Nu har jag fått i uppdrag av P1 på
Sveriges Radio att göra en serie om
freden 1945. Vilka minns något? Jag
ska göra tre program som ska sändas i
maj. Ett från Sörmland och då har jag
valt Österåker. Ett från Luleå och ett
från Malmö.
Jag vill få kontakt med dig som är
mellan 80–85 år och som minns hur
det var när freden kom 1945. Du var
då 10–15 år gammal. Vad visste barn
och ungdomar i Österåker om vad
som hände då när freden kom? Satt ni
som klistrade vid radion? Vad berättade era föräldrar? Hur var stämningen?
Åkte ni in till Vingåker och firande
freden? Hör av er till mig om du vill
berätta dina barndomsminnen om freden! ylva.martens@sr.se
070-690 90 62
Vänliga hälsningar Ylva Mårtens

Österåkers Idrottssällskap

Öljaren Österåker Triathlon

25 juli är det tävling igen! Vi ser fram emot
att göra om detta roliga och spännande
evenemang tillsammans med er. Vi har
redan ett flertal anmälda deltagare. Är du
intresserad av att tävla individuellt? Har ni
ett kompisgäng eller är ett företag som vill
anmäla ett lag? Vill du hjälpa till som funktionär? Välkomna! Anna Frössevi
070-3063530
oljarenosteraker@gmail.com
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