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Fiberoptisk kabel till
Österåker! Nu gäller det!
Alla Österåkersbor, såväl
fastboende som fritidsboende,
såväl fastighetsägare som
hyresgäster, kallas till ett
fördjupat informationsmöte om
fiberoptisk kabel i Österåker.
Plats: Österåkers idrottshall
(vid skolan) Tid: Tisdagen den
27 januari 18.30
Den 25 november hölls ett
välbesökt möte i Österåkers
skolas samlingslokal om
satsningen på bredband och
fiberoptisk kabel till Österåker.
Där gavs mycket information.

tätorten till Österåker. Kartor,
som till vissa delar kan komma
att ändras, har framställts. Vid
mötet den 25 november bildades
en s k interimsstyrelse
bestående av Lars-Åke
Holmgren, Viking Jonsson,
Morgan Fredriksson och Johan
Boquist. Vi har haft två möten
där vi har diskuterat den
förmodade fortsättningen av
fibersatsningen. Vi har förstått
att vi måste bilda en ekonomisk
förening i Österåker. Den bör
bildas inom kort men utan att
arbetet för den skull forceras. Vi
bör också starta en hemsida.

Det händer mycket på det här
området i Vingåkers kommun
och därmed också i Österåker.
Representanter för kommunen
har lagt ner mycket tid på att
undersöka och också fastställa
var de fiberoptiska kablarnas
”motorvägar” ska gå från

Vi befinner oss i ett teknikskifte
där analoga system byts ut mot
digitala system, men också i en
tid då nya metoder för kommunikation snabbt utvecklas. För
att kunna använda nya kommunikationsmöjligheter och nya
tekniker framöver behövs en

utbyggnad och förnyelse av
infrastrukturen, dvs. transporten
av information. Att ha bredband
via fiberoptik är den teknik som
idag är stabilast och kan ge
högst kapacitet för att skicka
och ta emot digitala tjänster som
TV, data och telefoni.
Fiberutbyggnaden är redan klar
i de flesta städer och större
samhällen, men inte på
landsbygden. Österåkersbygden
ligger väl framme som en av de
första bygderna/socknarna i
Sörmland.
Kort kan man beskriva
fiberoptiken så att det är
ljusstrålar som transporterar
kodad information från en
sändare som sedan avkodas hos
mottagaren och omvandlas till
TV, telefon och datainformation. En rad fördelar
finns med bredband via
fiberoptisk kabel: systemet är
snabbare, tryggare och stabilare,
kvalitén blir högre och jämfört
med dagens analoga system
kommer lönsamheten att bli
bättre efter bara några år, ja
kanske efter bara 2 – 3 år.
Fastigheter med bredband
kommer att öka i värde. Även
motsatsen gäller: fastigheter
utan bredband kommer att bli
svårare att sälja. Framtiden
kräver snabbare och säkrare
digital kommunikation.

Vi står inför kanske en av de
största kommunikationsförändringarna i Österåkers
historia, helt i klass med
införandet av stambanan
Stockholm – Göteborg (med
stopp i Vingåker), införandet av
elektricitet, införandet av
telefoni samt förändringen från
hästskjuts till bil.
Vid mötet den 27 januari
kommer Vingåkers kommuns
representant Regina Westas att
medverka. Det kommer också
Johan Lindström från byNet
samt Anders Johansson från
Coompanion att göra. Vid mötet
kommer vi att dela ut en
blankett, en icke bindande
intresseanmälan.
Framtiden är redan här! Var med i den
kanske största förändringen i Österåkers
historia! Vår strävan är att förenkla livet i
allmänhet och för dem som engagerar sig
i fibernätsföreningar i synnerhet!
Slut upp den 27 januari!

Lars-Åke Holmgren

(sammankallande i interimsstyrelsen)
lars-ake.holmgren@folkbildning.net
070-471 88 71

Välkomna!
Årets fågelräkning är den 23 –
26 januari. Se http://www.sofnet.org

Kyrkan
Söndag 25 januari 10.00 (Obs
tiden) Ekumeniska böneveckan:
Ekumenisk gudstjänst i
Korskyrkan. Benny Larsson
predikar.
Söndag 1 februari 18.00
Gudstjänst, Benny Larsson,
Annalena Geiron-Widén
Söndag 8 februari 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Söndag 15 februari 11.00
Gudstjänst, Benny Larsson
Fastlagssöndagen: Semlor i
församlingshemmet
Söndag 22 februari 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Söndag 1 mars 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson

Församlingshemmet
Torsdag 22 januari 12.00
Ekumeniska böneveckan.
Sopplunch. Vi kommer
naturligtvis att ha caféer som
vanligt men de är inte
färdigplanerade än. Titta i
Kuriren, så ses vi.

Sockenrådet
Den 26 januari träffas
Sockenrådet för årets första
sammanträde och då ska vi
planera verksamheten för 2015.
Om du har önskemål om vad vi

ska arbeta med under året, hör
av dig! Det samma gäller om
du har förslag på personer som
du skulle vilja föreslå till
ledamöter i Sockenrådet. Vid
årsmötet i april är det val av
styrelse. Namnförslag kan
lämnas till sammankallande i
valberedningen, Ola Malmkvist,
tfn. 0151-301 34.
Så här vid årets början kan det
kanske vara bra med litet
information om hur Österåkers-bladet finansieras. Tryckningen
bekostas i huvudsak av
socknens ”stora” föreningar,
d.v.s Hembygdsföreningen,
Sockenrådet, ÖIS och
Österåkers församling. Dessa
fyra betalar 1000 kronor vardera
och får därmed informera om
sina arrangemang utan
ytterligare kostnad. För att det
ska gå runt behöver vi dock
större intäkter och erbjuder
föreningar, företag och
privatpersoner att annonsera
enligt följande:
▪ Föreningsinfo från andra
föreningar 25:-/spaltcentimeter
▪ Privata annonser 25:/spaltcentimeter

▪ Företagsannonser 50:/spaltcentimeter
Alltså, välkomna att annonsera
om det är något ni vill berätta
för alla som bor i bygden. Den
tryckta upplagan är drygt 500
exemplar och det är drygt 130
personer som får bladet som
pdf-fil i sina datorer.

lekledare Rolf Ohlsson och
musikanterna Elisabet Ohlsson och
Gunnel Pettersson. Prästens lilla
kråka och de andra välbekanta
danslekarna avverkades innan det
var dags för dagens höjdpunkt, den
riktiga tomten. Lars-Åke Holmgren,
gissades det, med alldeles äkta skägg
och en stor säck på ryggen trädde in.
Alla snälla barn = alla barn – fick
godispåsar och tomten fick många
kramar.
Totalt var det nästan
etthundra personer

Konsert med Roger Pontare

som roade sig på
julfesten.
Tack alla som
kom och framför

Den 14 december hölls i Vingåkers
kyrka en konsert med Roger Pontare
samt Österåkers och V Vingåkers
kyrkokörer. Kyrkan var så fullsatt att
stolarna inte räckte till. Roger
Pontare och hans musiker blev så
imponerad av kören vid genrepet att
han direkt erbjöd oss att inleda
konserten med två egna nummer.
Allt gick bra och det var en mycket
uppskattad konsert.
Foto: Rolf Pettersson
Många kom till julfesten
Trettondagen - först gavs ett litet
pantomimspel i kyrkan. Sen fick
barnen bråttom till gympasalen och
den efterföljande festen med saft,
kakor och tårta. Full fart av många
små fötter blev det när julen
dansades ut. Tre lottringar såldes och
under fikapausen passade man på att
dra lotterivinsterna. Mera dans med

allt alla ni som hjälpt till och ordnat
denna underbart trevliga julfest.
/Arne Westberg (text redigerad av red.)
Nästa stoppdatum är 15 02 09
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