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Bredband och ﬁberoptisk
kabel i Österåker

Valborg i Österåker

Det blir förstås traditionellt
Valborgsmässoﬁrande på kullen vid
församlingshemmet!
20.45 Avmarsch med facklor från
klockstapeln. Det ﬁnns facklor att
köpa för 20 kronor.
21.00 Elden tänds. Välkommen! Sång
av kyrkokören. Vårtal. Fyrverkeri.
Ca 21.40 Samkväm med sång och
musik i församlingshemmet där
Anneth Pettersson och Göran Olsson
medverkar. Det ﬁnns ﬁka, korv och
juice att köpa.

Utbyggnaden av det ﬁberoptiska nätet till
och i Österåker är snart i full gång. Anslutningen av intresserade har varit förvånansvärt stort. Efter de välbesökta mötena i
Österåker har en överväldigande majoritet
fastighetsägare visat intresse för anslutning.
Representanter för Vingåkers kommun och
ByNet är också så positivt överraskade
att en grävning snart torde komma igång.
Framgångsrika har man också varit i Läppe
och Marmorbyn. Enligt den preliminära
tidtabellen bör markavtal med fastighetsägare kunna skrivas i maj. Först grävs den sk
”motorvägen” från Vingåker (ungefär vid
rondellen vid väg 52) till kalkbrottsvillorna.
En annan anslutningsväg går från Vingåker
till Fagermokorset för vidare grävning mot
Skogens gård. Därefter påbörjas grävningarna inne i Österåker. Man går i möjligaste
mån utmed vägarna eller vid sidan av gärdena, aldrig över jordbruksmark. Om nödvändigt så ”skjuter” man sig under vägar,
järnvägar, bäckar och åar. Antalet järnvägar
i Österåker är dock försumbart!
Det är svårt att ange ett exakt datum när allt
bör vara färdiggrävt, men självklart prioriteras de fastigheter som skrivit ett bindande
avtal med ByNet / IP Only. För er som ännu
inte anmält ert intresse är det hög tid att
göra det nu! Som vi skrev i Österåkersbladet
nr 2 betalar varje fastighetsägare 17 900:(inkl. moms. och rotavdrag) till ﬁberföretaget för att få sin anslutning. Den dag maskiner och personal lämnar Österåker efter att
ha anslutit alla som skrivit bindande avtal
blir anslutningsavgiften betydligt högre.
Man beräknar en senare anslutningsavgift
till 34 900:-. Det är därför hög tid att göra

en anmälan nu! Det går att göra på flera
olika sätt. Det lättaste är att göra anmälan
till Vingåkers stadsnät, vingakerstadsnat.
se. Därefter går ni in på ”Intresseanmälan”!
Ni kan också ringa Morgan Fredriksson,
se nedan, så ombesörjer han anmälan till
Vingåkers stadsnät. Regina Westas är samordnare i Vingåkers kommun. Hon svarar
gärna på frågor om bredband och fiberoptisk
kabel. Henne når ni på tel 070–554 96 16.
Kontakta gärna någon av medlemmarna i
projektgruppen! Vi försöker svara så gott
det går!
Morgan Fredriksson 070–353 17 33
morganfredriksson@me.com
Lars-Åke Holmgren 070–471 88 71
Viking Jonsson 070–528 22 45
Johan Boquist 076–631 30 85

Observera att fot- och hårvården har
ﬂyttat in i Österåkerbygdens friskola.

Välkommen till KYRKAN

Söndag 19 april kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Gudstjänstgrupp: Gunborg, Sigvard,
Helena och Gunnel
Söndag 26 april kl 15.00 (OBS! tiden)
Gudstjänst, Benny Larsson, Purple Pray
Söndag 3 maj kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Söndag 10 maj kl 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Söndag 17 maj kl 07.00
Gökotta vid Kalbrottsutsikten,
Karl-Erik Jansson
Söndag 24 maj kl. 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson

Församlingshemmet

Lördag 18 april kl 08.00
Städdag
Torsdag 23 april kl. 12.00
Sopplunch
Anneth har program

Årsmöte i Österåkersbygdens friskoleförening
Vi som samlades blev imponerade av att
höra hur skolans verksamhet kunnat bedrivas med så bra resultat trots relativt
begränsade resurser. Det är fortfarande
tveksamt om skolan erhåller de ekonomiska bidrag den är berättigad till. Med
hjälp av resurser från Kunskapsbanken
har samtliga barn/elever fått vara med
i olika lärorika projekt bland annat ett
besök på Gripsholms slott vars porträttsamling emanerar från Forsby säteri.
Att barnens bildning håller hög klass
visade de nationella prov som genomfördes under 2014. Munin (åk 3–6) vann
en av deltävlingarna i Kkurirens nyhetstävling Presstationen.Kvällen avslutades
med en trevlig fika och samtalsstund då
årsmötets ordförande Amie Hultgren
avtackades med blommor av kassören
Margareta Johansson.
Maggie Helin
Faktatillägg från rektor Ing-Mari
Frössevi:
Adolf Ludvig Stierneld var gift med
Kristina Charlotta Gyldenstolpe dotter
till Nils Gyldenstolpe från Forsby säteri
och ståthållare på Gripsholms slott där
han 1822 utvecklade porträttsamlingen
med porträtt på andra än kungligheter
(uppdrag från Gustav III). Den kungliga
porträttsamlingen började under Gustav
Vasas tid. Det är den kopplingen skolan
kom på spåren vid besök på Forsby.
Stierneld är porträtterad av Ulrika
Pasch en kvinnlig konstnär på 1700-talet och en av månadens konstnärer på
skolan förra året.
Det blev en lång utläggning som kanske kan skapa lite tydlighet beträffande
kopplingen till Österåker och Forsby.

HEMBYGDSFÖRENINGEN

SOCKENRÅDET

Omkring 40 personer kom till årsmötet
som hölls i församlingshemmet. Valberedningen hade gjort ett bra arbete så även om
det var flera nyval gick allt som en dans.
Styrelsen består av Arne Westberg (ordf.),
Per Carlstedt (v.ordf), Peter Vogt (kassör),
Pia Hellström (sekreterare), Ola Malmkvist,
Kurt Nordkvist, Per- Arne Hellström, Barbro
Jordell och Stefan Törnvall. Revisorer
är Lennart Andersson, Lena Olsson och
K-G Källerfors (ers). Valberedningen
blev helt ny med Sara-Greta Carlstedt,
Sigvard Andersson och Roland Andersson.
Redaktionskommittén är Arne Westberg, Per
Carlstedt och Ing-Mari Frössevi.
Kaffekommittén är väl kanske den viktigaste i föreningslivet och där är vi representerade av följande Anita Andersson, Barbro Jordell, Margareta Andersson,
Kerstin Östman, Sara-Greta Carlstedt och
Monika Andersson. För att vara på den
säkra sidan blev också följande invalda som
reserver, Brunhilde Artus, Naemi Karlsson,
Monika Eriksson och Anna Maria Vogt. Som
ni märker är det flera nyval och de trotjänare
som avgick belönades med hedersnålar
och blommor. De som ej var närvarande
på mötet får nålarna vid senare tillfälle.
Underhållningen för kvällen gick inte
heller av för hackor. Det var det välkända
och populära gänget, 4-Gubbs. Efter presentationen i inledningssången avlöste den
ena godingen den andra med flera Evert
Taube-låtar, Fattig bonddräng, Jambalaya
för att nämna några.Ungefär mitt i föreställningen blev kaffesuget för starkt så
smörgås och kaka serverades. De proffsiga
artisterna fortsatte och efter två inropningar
och extranummer blev det nästan sena
kvällen och ordföranden skulle ju också
rapportera om kommande aktiviteter och
annan information. Det är mycket som
händer i bygden.
Arne Westberg

Cirka 30 personer deltog i årets Sockenstämma 11 april som började med en god
frukost. Vid stämman, som leddes av K-G
Källerfors, valdes styrelse för 2015. Följande personer ingår i denna: Egil Boräng (ordförande), Ing-Mari Frössevi (sekreterare),
Lena Olsson (kassör) Lars-Åke Holmgren,
Fredrika Hultgren, Viola Larsson och Kurt
Nordkvist. Kaisa Komulainen-Nilsson blev
avtackad för sitt goda arbete i Sockenrådet.
Efter stämman följde en miniworkshop
som handlade om framtidsfrågor i Österåker. Där medverkade tre elever från Österåkers friskola. Vi fick också information
från Sjötorps bygg om att det kanske kan bli
byggnation av villor på fältet mellan skolan
och församlingshemmet. Ägandeformen
skulle i detta fall vara ”kooperativ hyresrätt”
vilket skulle göra det betydligt billigare för
de boende jämfört med om man skulle bygga i enskild regi. Mera information finns i
det blad som bifogas detta tidningsnummer.

Hembygdsföreningens årsmöte

Årets program och medlemsavi kommer
snart i brevlådan till medlemmarna. Ni som
ännu inte är medlem, är hjärtligt välkomna.

Sockenstämma

Med vårhälsningar från Sockenrådet!
Egil Boräng

Våröppning!
Välkommen till en ny säsong i Österåkers egen
trädgårdsbutik. Vi börjar med tre härliga öppningsdagar med start 1 maj. Här får du massor av goda
råd och en kopp kaffe i behaglig lantmiljö!

FREDAG 1 MAJ: PELARGONER
med Lena och Morgan Fredriksson

LÖRDAG 2 MAJ: KLEMATIS
– nya sorter med Jan Lindmark

SÖNDAG 3 MAJ: STAKET

och rabattkanter med Per Stening
På vår hemsida www.applegarden.se
ﬁnns alla tider och och alla program!
ALLA DAGARNA 10-17

– en bra bit av Sörmland!

070-535 37 10 • 070-734 30 40
Mot Heden efter vägen K-holm -Österåker
GPS N 59° 5´ 8,7´´ E 16° 3´ 20,5´´

trÄdgÅrdsdag

Hembygdsgården
i Österåker
lördag 16 maj kl 11-15

• Försäljning av växter, fröer,
krukor och trädgårdsstillbehör
• Trädgårdsloppis*
* SKÄNK
• Tipstävling
GÄRNA
• Lotterier
GREJOR TILL
• Kaffeservering
TRÄDGÅRDSLOPPISEN!

Gröda
som föda

Arrangör: Österåkers Hembygdsförening

Häng med på Sommarkollo
Tid:13–17 juni kl 12.00–16.00

Vi träffas i Österåkers församlingshem
och har några skojiga dagar med sång,
lek, utﬂykt, bakning och mycket annat.
Det serveras en lättare lunch och mellanmål. Kostnad 125 kronor.
För anmälan och information kontakta
Ulrica Strand, församlingsassistent,
0709–15 20 14 eller exp Kyrkans hus
0151–141 00. Vi har plats för 17 barn,
födda 03–08.

Österåkers Idrottssällskap
25 juli är det tävling för
Öljaren Österåker Triathlon.
Välkomna på funktionärsträff 27 april
kl 18:00 i idrottshallen, utdelning av
tröjor och information med mera.
Vill du som privatperson vara med och
sponsra 500 kr, få ditt namn med i programbladet eller vara anonym kontakta
Maud Tillman 070-482 22 94 eller Catharina Andersson 0151–303 43.

Rundtur i trakten av
Nyköping–Oxelösund

Österåkers församlingskår inbjuder härmed Hembygdsföreningen och övriga intresserade till
bland annat de Sjungande stenarna, Nynäs slott, Sankt Botvids
kyrka i Oxelösund, lördagen 30
maj med start vid klockstapeln i
Österåker. Utförligare annons i
nästa nummer av Österåkersbladet. Information och anmälan till
Per Carlstedt 0151–304 20.
Välkomna!
Manusstopp 11 maj 2015
Utgivare av Österåkersbladet är
Österåkers sockenråd: Egil Boräng
0150- 240 50 egil.boraeng@swipnet.se
Redaktion: Ylva Eliasson och Eva Lidén
E-post: osterakersbladet@hotmail.com

