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Kyrkan
Välkommen till kyrkan
Söndag 20 september 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Kyrkokören sjunger
Söndag 27 september 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Söndag 4 oktober 10.00 (Obs tiden)
Mässa i Västra Vingåkerskyrka
(sammanlyst)
Söndag 11 oktober 15.00 (Obs
tiden) Gudstjänst, Annalena GeironWidén
Tacksägelsedagen Kyrkokören
sjunger
Lördag 17 oktober 18.00
Musikgudstjänst, musik i folkton.
Föreningen Vingåkers
spelmansstämma.
Söndag 18 oktober 11.00 Mässa,
Maud Nimheim Ottosson
Välkommen till
församlingshemmet
Torsdag 24 september 12.00
Sopplunch. Maria Gabrielsäther och
Gunilla Celing Johansson visar
bilder från Israel och Palestina.
Birgitta och Margareta är värdar.

Torsdag 1 oktober 14.00 Café
Brandkåren lär oss hantera
Hjärtstartaren. Kjell är värd.
Torsdag 8 oktober 14.00
Café. Arne Westberg berättar om
Österåker. Helena och Margareta är
värdar.
Torsdag 15 oktober 14.00
Berit Fagerberg berättar om sin
trädgård och visar bilder.
Sara-Greta och Barbro är värdar.
Information om
bredband och
fiberoptisk kabel i
Österåker.
Vi är i hamn!
Kravet för att vi skulle
få bredband via fiberoptisk kabel till
Österåker var att minst 320
fastighetsägare skulle ansluta sig till
det förslag som byNet presenterade.
Det har vi lyckats med. Vi har
kommit över den siffran. De flesta
är fastboende Österåkersbor, men
många fritidsboende/sommargäster
har också anmält sig.
Företaget byNet, som kommer att
gräva, borra och installera, har nu i
dagarna (mitten av september)
produktionsmöten, där de beslutar
om en mängd

praktiska frågor. Snart är grävandet
igång!
För dem som gjort en s.k skarp eller
definitiv anmälan föreligger inga
problem. Men tyvärr har c:a 20
personer, som bara gjort en s k
intresse-anmälan, inte gjort den
definitiva anmälan. Det räcker
alltså inte med den tidigare gjorda
intresseanmälan. Om ni vill bli
anslutna måste ni omgående göra
en definitiv anmälan genom att
fylla i och sända in den blankett
som ni fått er hemsänd. Alternativt
kan ni gå in på www.vingakerstadsnat.se
och göra er anmälan. Den dag
grävmaskinerna och byNets
personal lämnar Österåker är det för
sent! (Visst går det att anmäla sig
senare, men då kommer det att
kosta omkring 35 000:-)

ALLTSÅ: OM NI TIDIGARE
BARA GJORT EN
INTRESSEANMÄLAN MEN NU
VILL ANSLUTA ER TILL
BREDBAND VIA
FIBEROPTISK KABEL, GÖR
OMGÅENDE EN ANMÄLAN
GENOM ATT FYLLA I DEN
BLANKETT NI FÅTT ER
HEMSÄND!

Projektgruppen för fiber i Österåker
(se nedan!) har satt upp ett stort
antal skyltar i Österåker, skyltar
som berättar att fiberoptisk kabel
snart ska installeras. Vi vet att
många saknar en skylt, trots att ni
gjort en definitiv anmälan! Var inte
oroliga! Ni kommer att bli anslutna!
Men ibland vet vi inte var ni bor!
Vill ni ha en skylt, ring någon i
arbetsgruppen! Det lättaste och
snabbaste är att komma och hämta
en skylt och placera den utanför er
fastighet!

Regina Westas på Vingåkers kommun

Vänliga fiberhälsningar från
Projektgruppen för fiberoptisk kabel
i Österåker
Lars-Åke Holmgren 070-471 88 71
lars-ake.holmgren@folkbildning.net

Viking Jonsson 070-528 22 45
viking.lillanederhult@gmail.com

Morgan Fredriksson 070-353 17 33
morganfredriksson@me.com

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

070-554 96 16 svarar också gärna på frågor om
bredband och fiberoptisk kabel!

Sockenrådet
Utvecklingsplan för Österåker
Vingåkers kommun har ambitionen
att ytterområdena ska arbeta fram
utvecklingsplaner för sina
kommundelar. Hittills har man gjort
en sådan i Högsjö. Sockenrådet har
diskuterat frågan och kommer att
engagera sig. Som ett första steg i
processen inbjuder vi i oktober

Österåkers "stora föreningar" till ett
första samtal om hur arbetet kan
läggas upp.
Med hälsningar från Sockenrådet.
Egil Boräng

Hembygdsföreningen
Den 10 oktober går en tågresa mot
Stockholm och Nordiska museet. Ni
som är intresserade av den
gemensamma resan tar kontakt med
Ola Malmkvist (0151-30134) för
närmare information. Var och en
står för sina egna kostnader
naturligtvis, men det är faktiskt
riktigt kul att träffas och resa, äta
och uppleva något gemensamt.
Kul tur i kalkbrottsområdet,
Österåker
På fotot berättar Rolf Ryding (med
pappret i handen) om hamnen.

Helgen den 12-13 september gick i
kulturens tecken, det var nämligen
kulturarvsdagen på söndagen.
Redan på lördagen samlades ett
tjugotal intresserade

hembygdsvänner för att höra mer
om Forsby kalkbrott,
kalkbrottsvillorna och Forsby hamn
och det närliggande
torpet Forsbrotorp. Det var
Österåkers hembygdsförening som
ordnade vandringen där första stopp
var utkiken. Arne Westberg och
KG Källerfors berättade historiken
kring kalkbrottet som började på
allvar 1938 när Skånska Cement
köpte markområdet från Forsby.
Men redan i ett brev från 1674 av
Catharina Wallenstedt på Forsby är
kalkstenen känd. Linbanan byggdes
1939-41. Efter fikat vid den fina
utkiksplatsen ställdes kosan
mot Forsbrotorp där Rolf Ryding,
som äger torpet, berättade dess
historia. Han berättade också om
Forsby hamn som ligger strax intill.
Storhetstiden för hamnen var för
omkring 100 år sedan då där fanns
en hamnfogde. Från hamnen var det
kanske mest varor, som grönsaker,
djur och annat som fraktades och
såldes i Stockholm. Men på en bild
från 1954 ser man hur krossen till
kalkbrottet kom till hamnen,
avlastades och kördes vidare på
lastbil. Idag minner två stenpirer
under vattnet om bryggan som låg
där. Där finns de bästa
abborrarna berättade
sommartorparen på torpet intill.
Hamnens storhetstid är förbi och
lika illa är det med linbanan, som

gick från Forsby till Köping. De
välkända korgarna som fraktat
hundratusentals ton kalksten
stannade 1997 och nu är de, liksom
linorna borttagna. Mer information
om kalkbrottet kunde man få på
söndagen då föreningen
kalklinbanans vänner ordnade
visning i själva

brottet. Vi hälsade bland annat på
"fången i Forsby kalkbrott", den
enorma grävskopan från 1960 som
nu står där orörlig och mer och mer
återgår till naturen.
Arne Westberg

Österåkers S-förening håller
medlemsmöte i Österåkers
församlingshem 18.30
Tisdag 29/10. Välkomna
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