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Kallelse till
INFORMATIONSMÖTE om
bredband och fiberoptisk
kabel i Österåker.
Plats: Österåkers Idrottshall
Torsdagen den 28 maj
18.30 – 20.00
Regina Westas från Vingåkers
kommun och
Johan Lindström från ByNet
närvarar.

För utförligare information, se
bilagan om bredband
I detta nummer av
Österåkerbladet!
Informationsmöte med samma
innehåll men utan medverkan
av Regina Westas och Johan
Lindström även lördagen den
4 juli 10.00 – 12.00
I övrigt exakt samma innehåll
vid båda tillfällena!
Välj det datum som passar dig
bäst!

Bredband?
Fiberoptik?

Sockenrådet
Valborg
Årets Valborgsfirande följde
traditionen och samlade många,
både sockenbor och utsocknes.
Sockenrådet vill tacka alla dem
som på olika sätt hjälpte till.
Utan insatser av frivilliga skulle
vi inte kunna genomföra våra
arrangemang.
Ett särskilt tack vill vi rikta till
Jan Hellstrand, som i många år
ansvarat för den fina
belysningen på vägen till
brasan. Jan har nu beslutat att
donera sina ljusgirlanger till
Sockenrådet, vilket betyder att
de också i framtiden kommer att
leda oss till eldplatsen.

Sockenflagga
Många har säkert sett
sockenvapnet som Lotta Frost
ritade redan på 1990-talet.
Sockenrådet har nu köpt
rättigheterna och planerar att
låta tillverka flaggor med
vapnet.

Vi tänker oss att det kan bli
aktuellt att göra dels en större,
avsedd för flaggstänger på cirka 10 meter, dels
fasadflaggor, cirka 40 cm långa.
Priset på flaggorna är mycket
beroende på hur många man
tillverkar. Därför vill vi gärna
veta hur många som är
intresserade av att köpa en
flagga, stor eller liten. Om du är
intresserad av en flagga, hör av
dig till någon av oss i
Sockenrådet. Givetvis är det i
nuläget inte fråga om någon
bindande anmälan, men svaren
ger oss en uppfattning om hur vi
ska gå vidare.

Med vårhälsningar från
Sockenrådet! Egil Boräng

Kyrkan
Söndag 24 maj 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Söndag 31 maj 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Onsdag 3 juni 19.00
Sommarmusik, Anneth
Pettersson, Christian Wallentin
Söndag 7 juni 18.00
Gudstjänst, Benny Larsson,
Annalena Geiron Widén
Söndag 14 juni 10.00
Friluftsmässa vid Tallsätter,
Karl-Erik Jansson
Kyrkokören sjunger
Onsdag 17 juni 19.00
Sommarmusik. Se annons i
Katrineholmskuriren
Lördag 20 juni 10.00
Friluftsgudstjänst i Valltrand,
Benny Larsson
Söndag 21 juni 10.00
Sammanlyst till V. Vingåker,
Mässa Maud Nimheim Ottosson
Söndag 28 juni 18.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Onsdag 1 juli 19.00
Sommarmusik. Se annons i
Katrineholmskuriren
På Valborg, i samband med
allsången, tog vi upp en kollekt
till offren för jordbävningen i
Nepal. 1629 kronor. Tack!
Kyrkan önskar trevlig sommar

Församlingshemmet
Onsdag 27 maj 19.00
Stora arbetslaget samlas.

ÖIS
Triathlon
Nästa funktionärsträff är
torsdagen den 23 juli vid
Hullabadet. Drop-in 17.00 19.00. Ni får då personlig
information om era olika
uppdrag, deltagarlistor, tröja om
ni inte fått tidigare, varselvästar,
kort regelinfo mm.

Midsommar
… börjar
närma sig
och vi var ett
fantastiskt
team förra
året med
ideella
krafter, som
gjorde att midsommarfirandet
på Hagby blev lyckat enligt
gammal god tradition. Min
fråga är nu om ni hänger på
även i år? även du som inte var
med förra året är hjärtligt
välkommen. Ju fler desto
roligare.
Vill du vara med och sponsra
priser till lotterier?
Hör av er Catharina Andersson
070/5501082

Vi bjuder på grillkorv vid
Öljarens strand. Stanna gärna
och hjälp till med att bygga
tävlingsområdet.
Funktionärsfika delas ut vid
skolan på tävlingsdagen, vid
bron utanför köket 11.00 12.00. Medtag egen korg och
termos att fylla på kaffe/the i.
Vid ev. frågor, kontakta Anna
Frössevi 070-3063530
alt. oljarenosteraker@gmail.com
// Triathlonstyrelsen

Favorit i repris - Loppis &
Hantverksrunda
…den 18 juli 10.00 – 16.00.
Förra årets succé blir av även i
år. Vill du vara med som
säljare? Avgiften är 100:- för
annonsering och kartor. Anmäl
dig senast 4/7 till Gunnel
Pettersson 0737016217 eller
Catharina Andersson
0705501082

Österåkers skolhus
ekonomisk förening
Årsstämma...

Spelmansstämma
… i Viala den 7 juni 13.00 –
16.00. Hjärtligt välkomna!

...äger rum fredagen 26 juni
kl 18.30 i skolan.
Efter årsmötet är alla andelsägare
välkomna på buffé i
skolans matsal.
OSA. Senast 24 juni till Eva
Hallin skogen.lovsta@tele2.se
tel 070–892 84 23, 0151–302 12

Hembygdsföreningen
Gökotta
Söndagen den
17 maj 07.00
är det gökotta
vid utkiken,
Forsby
kalkbrott.
Medtag kaffekorg och stol.
Friluftsmässa
Söndagen den 14/6 10.00 är det
friluftsmässa vid Tallsätters
skolmuseum. Medtag kaffekorg
och stol. Museet med skolsal
och lärarinnebostad visas. Passa
på att se en av Sörmlands bäst
bevarade gammaldags skolor.
Trädgårdsdag
Påminner om trädgårdsdagen nu
på lördag den 16/5 11.00 –
15.00 i hembygdsgården i
Ättersta.
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