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Från SOCKENRÅDET

Många sockenbor upprörda
om Vingåker blir Läppe!
Sockenstämma den 16 april
klockan 9.00–11.00
Alla Österåkersbor kallas till Sockenstämma
lördag den 16 april i Idrottshallen. Vi börjar
med frukost klockan 9.00 och därefter blir
det stadgeenligt årsmöte. Kom och tala om
vad du vill att Sockenrådet ska arbeta med!

Om ändring av postadresser
Många sockenbor har av naturliga skäl

reagerat på ett meddelande från PostNord
om att alla som bor utefter lantbrevbärarlinje 643 95 ska få Läppe som postadress*.
Ändringen skulle beröra cirka 200 postmottagare i Österåker. Sockenrådet har skrivit
till Vingåkers kommun med en begäran
om att förslaget stoppas. Brevet finns på
Sockenrådets hemsida; http://www.osterakersormland.se. Om du inte har tillgång till
Internet, ring eller skriv så skickar jag en
kopia av brevet.

Sara-Greta Carlstedt får här illustrera hur ett eventuellt framtida brev till henne kan bli
adresserat om inte PostNord ändrar sitt förslag. Foto:Eva Lidén

* På kommunens hemsida

kan man läsa att kommunen
påpekat för PostNord att det
inte alls var meningen att
ett så stort område skulle få
postadress Läppe.

Tack och välkomna!
Sedan 2007 har Ylva Eliasson varit med
i Österåkersbladet redaktion. Nu har hon
bett att få lämna uppdraget. Sockenrådet
vill framföra ett stort och varmt tack till
Ylva för allt arbete som hon lagt ner för att
informera oss om vad som händer i bygden.
TACK!
Också i fortsättningen kommer Österåkersbladet att komma i brevlådorna. Eva Lidén
fortsätter i redaktionen och får hjälp av två
nya medarbetare, Fredrika Hultgren och
Lasse Nilsson, som vi hälsar varmt välkomna. Eftersom det nu är ﬂera redaktörer
är det bra om allt material till bladet skickas
till Österåkersbladets mailadress, som ﬁnns
i redaktionsrutan på sista sidan.
Egil Boräng

Österåkersbladets nuvarande redaktörer
Lasse Nilsson, Eva Lidén och Fredrika
Hultgren. Foto: Egil Boräng

Det är hur du
sätter seglet, och
inte hur vinden
blåser som avgör din riktning i
livet.
Randy Davis

Hej och tack för mig
Sen 2007 har jag varit engagerad med
utgivningen av Österåkersbladet – både som
redaktör och även med distributionen. Det
har varit en rolig tid men nu är det dags för
en föryngring och säkert även utveckling/
förbättring av bladet.
När jag tog över gick det till så att man
gick till LHC (fd Lanthandelscentrum) och
vittjade en låda med handskrivna ”lappar”.
Sen satte man igång att skriva på en ganska
motvillig dator. Detta ändrade jag ganska
snart till att kommunicera via mail. Men alla
var ju inte med på vagnen vilket innebar ett
och annat personligt besök från icke datoriserade personer. Trevligt! Det var absolut
inga problem med det, vi beﬁnner oss ju i
ständig utveckling och därmed i olika faser.
Från 2011, när Sockenrådet kom till, blev
det en uppstyrning som har underlättat arbetet med bladet betydligt. Nu gäller det mest
att få plats med allt (eller i vissa fall att fylla
ut), sätta en bra rubrik samt att få komma
och punkt på rätt plats. Och så förstås att se
till att det inte blir några syftningsfel.
Alla vet ja att Österåkerbladet fyller ett
tomrum
som Österåkersborna så väl
behöver!
Tack för den ﬁna Österåkersﬂaggan. Den
borde ha införskaffats för länge sen!
Ylva Eliasson

J

Välkommen till KYRKAN
Söndag 14 februari kl 11.00
Gudstjänst, Benny Larsson
Kyrkokören sjunger
Söndag 21 februari kl 11.00
Mässa, Per Hökpers
Söndag 28 februari kl 11.00
Gudstjänst, Benny Larsson
Söndag 6 mars kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Brödauktion
Kyrkören sjunger tillsammans med elever
från Österåkersbygdens friskola.
Söndag 13 mars kl 18.00
Gudstjänst, Per Hökpers, Annalena Geiron
Widén

Välkommen till
församlingshemmet
Torsdag 18 februari kl 14.00
Torsdagscafé, Per Carlstedt: Om våra bin
Värdar: Kjell och Anki
Torsdag 25 februari kl 12.00
Sopplunch, Per Stening: Gamla och nya hus
på Äppelgården,Värdar: Margareta och Ola
Torsdag 3 mars kl 14.00
Torsdagscafé, Sara-Greta Carlstedt visar
bilder, Värdar: Barbro och Sara-Greta
Torsdag 10 mars kl 14.00
Torsdagscafé, Ola har frågesport
Värdar: Gunborg och Sigvard
Torsdag 17 mars kl 14.00
Torsdagscafé, Arne Westberg berättar om
Österåker, Värdar: Birgitta och Margareta

Österåkers Idrottssällskap
Ungdomsbandy är på tisdagar kl 18
Innebandy för vuxna söndagar kl 11
Barngympagruppen på söndagar söker
ledare och ﬂera barn. Kontakta styrelsen om
du har någon eller några lösningar för denna
aktivitet.
ÖIS säljer Newbody, strumpor, kallingar,
trosor, träningskläder m m. Pengarna går

till material och hallhyra. Är det något du
behöver ta kontakt med Catharina Andersson 070–550 10 82
Sen kan vi släppa årets nyhet, ÖIS har
anmält ett herrlag, så nu får vi åka upp till
vårt vackra Hagby igen och se spännande
matcher. Vill du vara med och spela eller
hjälpa till med något annat, ta kontakt med
Mattias Zetterberg

HEMBYGDSFÖRENINGEN
Inbjuder till årsmöte i församlingshemmet, fredagen den 18 mars kl 19.00.
Sedvanliga förhandlingar. För ännu icke
medlemmar ordnas medlemskap på plats
innan årsmötet. För underhållningen svarar
Sune Werner på dragspel. Lotter. Kaffe som
hembygdsföreningen bjuder på. Välkomna.
I år firar hembygdsrörelsen 100 år. Det
ska vi fira med utställningar och annat i
samband med vårt ”Öppet hus”, den 9–10
juli i hembygdsgården. I övrigt är programmet under planering och beräknas utkomma
till medlemmarna i början av april månad.
Välkommen som medlem i hembygdsföreningen. Mer kan läsas på vår hemsida:
http://www.enebyhouse.se/hbf/
Arne Westberg

Intresserad av långfärdsskridskor?
Vi är nyinflyttade i Österåker och gillar
att åka skridsko på sjöarna runt omkring
Österåker. Nu skulle vi gärna hitta fler
som gör det!
Det är inte bara säkrare att vara i grupp på
isen, det är också trevligare.
Hör gärna av er till oss på Boda Fagerhult: Karin Bonnevier tel 072-1944277
Cees van der Meulen tel. 070-7977145
Hör även av dig om du aldrig har åkt på
naturis men gärna skulle lära dig detta.
Kanske vi kan ordna någon liten kurs!
Hälsningar Karin och Cees

Österåkers socialdemokratiska förening ...

håller årsmötesförhandlingar i församlingshemmet fredagen 19 februari
kl 18.30.
Alla medlemmar hälsas välkomna!

Ett möte viktigt för alla!
Missa inte inbjudan från
Räddningstjänsten och
Brandskyddsföreningen,
som följer med detta nummer av Österåkersbladet.
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