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Civil insatsperson (CIP) införs
Vad innebär Civil insatsperson (CIP) för dig som bor och vistas i Österåkersbygden?
När någon i Österåkersbygden larmar 112
vid brand, trafikolycka eller drunkning så
skickas ett SMS till samtliga Civila insatspersoner om att bege sig till olycksplatsen.
De Civila insatspersoner som har möjlighet
beger sig då dit. Detta innebär att den första
som anländer till olycksplatsen när du larmat 112 kan vara en Civil insatsperson. För
att du ska känna igen en Civil insatsperson
kommer de att bära en gul väst där det framgår att de är Civila insatspersoner (CIP).
Vi är 17 personer i Österåkersbygden
som genom Räddningstjänstens försorg
genomgått två CIP-utbildningar för att bli
kunniga om vilka första åtgärder som ska
vidtagas vid brand. Vi har också fått lära oss

första hjälpen och Hjärt-och lungräddning
(HLR). Samtal förs med landstinget om att
Civila insatspersoner även ska få SMS om
någon ringer 112 vid hjärtstopp.
CIP-verksamheten beräknas börja i Österåkersbygden i juni i år. Utförlig information
om vad Civil insatsperson i Österåkersbygden innebär för dig kommer att distribueras
med juninumret av Österåkersbladet. För
ytterligare information www.vsr.nu eller
kontakta mig.
Martin Larsson
CIP-samordnare Österåkersbygden,
070- 644 01 51

Västra Sörmlands Räddningstjänst och Brandskyddsföreningen Södermanland leder en räddningsövning för Österåkersbor. Foto: Lars-Åke Holmgren

Välkommen till KYRKAN
Söndag 15 maj kl. 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Söndag 22 maj kl. 7.00
Gökotta hos Jan-Anders Nyberg,
Lindtäppan, Benny Larsson
Söndag 29 maj kl. 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Gudstjänsten förberedd av medarbetare i
Österåkers församling
Onsdag 1 juni kl. 19.00
Sommarmusik, vi sjunger in sommaren.
Pastoratets vuxenkörer
Söndag 5 juni
Sammanlyst till Riseberga klosterruin. Buss
går 9.00 från Österåkers kyrka och 9.20 från
V. Vingåkers kyrka och tillbaka ca 13.30,
hemma ca 15.00 Kören åker egen buss.
Söndag 12 juni kl. 17.00 (OBS tiden)
Gudstjänst vid Tallsätters skola, Karl-Erik
Jansson, kyrkokören medverkar. Medtag
kaffekorg
Onsdag 15 juni kl. 19.00
Sommarmusik, Summertime -

Österåkers Idrottssällskap

Hemmapremiär på Hagby

Det är fem år sedan sist, men nu står
vi här igen. Omklädningsrummet
sjuder av förväntan och det syns att
spelarna vill ge en bra föreställning.
När vi sedan tar oss ut på planen för att
värma upp möts vi av en otrolig syn: över
hundra åskådare, på Hagby! Vi hade räknat
med kanske femtio–sextio som mest. Den
stoltheten, och tacksamheten, vi känner
gentemot er som kom och tittade är gränslös.
Inverkan på spelarna gick inte att ta miste
på, de gav allt för att ge tillbaka till er som
tittade. Nu räckte det inte hela vägen. Men
vi ger oss inte, vi SKA ge ER den vinst ni
förtjänar för att ni kommer och stöttar oss.
Från alla i Österåkers IS herrseniorer: Tusen

Erik Harrström, Anneth Pettersson
Söndag 19 juni kl. 17.00 (OBS tiden)
Mässa, Per Hökpers, Annalena Geiron
Widén
Lördag 25 juni kl. 10.00
Friluftsgudstjänst i Valltrand, Karl-Erik
Jansson
Söndag 26 juni kl. 11.00
Sammanlyst till Västra Vingåkers kyrka
Kl. 11.00 Mässa, Karl-Erik Jansson,
Annalena Geiron Widén

Välkommen till
församlingshemmet
Torsdag 12 maj kl. 14.00
Torsdagscafé, Elisabet och Rolf Olsson:
Folkmusik, värd: Kjell
Onsdag 18 maj kl. 18.30
Stora arbetslaget, möte och kulturkväll
Torsdag 19 maj kl. 14.00 Torsdagscafé
(sista för terminen), Anneth Pettersson:
Musikaliskt program, värdar: Sara-Greta
och Per
Foto: Emma Zetterberg

tack för ert stöd och vi hoppas att vi får se er
under många matcher framöver!
ÖIS A-lag via spelande tränaren Mathias
Zetterberg

Inför planeringen av midsommar så
behövs du. Vi behöver veta vem som till
exempel kan hjälpa oss med bakning,
stå i caféet, ta hand om parkeringen eller
bollkastningen.
Hör av dig till Catharina Andersson
070-550 10 82
Vi ser fram emot ett ﬁnt traditionellt midsommarﬁrande på Hagby som vi alla hjälps att
forma!

Styrkepass på Hagby dansbana blir det
vid lite olika tillfällen i sommar. Jag kommer,
ibland med kort varsel, att skriva på Facebook ÖIS for ever and ever när det är dags
för ett styrkepass.
Loppis- och hantverksrunda är planerat till
16 juli.
Mer information kommer i nästa blad.
Catharina Andersson

ÖIS kommande hemmamatcher på
Hagby IP:

Lördagen 14 maj kl 15.00 mot Hävla SK
Lördagen 28 maj kl 15.00 mot Värmbols FC U
Lördagen 11 juni kl 15.00 mot Valla IF.
Kom och heja fram vårt lag!

HEMBYGDSFÖRENINGEN

– enebyhouse.se/hbf/

Påminner om trädgårdsdagen, lördagen
den 14 maj kl 11.00-15.00 vid församlingshemmet. Välkomna!
Söndagen den 22 maj kl 7.00 är det
gökotta vid Lindtäppan. Medtag kaffekorg och stol. Välkomna!
Söndagen den 12 juni kl 10.00 är
det visning av vårt ﬁna skolmuseum
i Tallsätter.Gudstjänst kl 17.00 vid
Tallsätters skola. Medtag kaffekorg och
stol. Välkomna!
Arne Westberg

Aktuellt från SOCKENRÅDET
Sockenstämman
Det kom 27 personer till Sockenstämman,
som ägde rum i skolans matsal den 16 april.
Efter den goda frukosten var det traditionsenligt K-G Källerfors som ledde mötet.
Styrelsen ﬁck förnyat förtroende. I samband
med förslaget till verksamhetsplan framfördes önskemål om att det skapas någon form
av serviceboende i Österåker. Denna fråga
kommer Sockenrådet att diskutera med
företrädare för Vingåkers kommun.
I höst är det fem år sedan Österåkersbygdens friskola startade sin verksamhet.
Med anledning av detta jubileum kommer
Ing-Mari Frössevi och K-G Källerfors
ledde mötet. Foto: Fredrika Hultgren

Friskoleföreningen att, tillsammans med
Sockenrådet, anordna ett seminarium om
landsbygdsfrågor, preliminärt i september.
Flera andra idéer väcktes, t ex om en
hästaktivitet för att sätta hästnäringen i
Österåker på kartan samt att undersöka
möjligheterna att skapa en bilpool för att
underlätta samåkning.
Mer om sockenstämman ﬁnns det förstås
att läsa i stämmoprotokollet som läggs upp
på Sockenrådets hemsida så snart det är
justerat.

Medlemsavgift
I detta nummer av bladet ﬁnns en bilaga där
vi ber våra läsare att betala in den frivilliga
medlemsavgiften för 2016. Vi hoppas att
du vill vara med och stödja Sockenrådets
verksamhet. Glöm inte att ange ditt namn
när du betalar.

Musikfesten den 17 juli
Planeringen pågår för fullt. Vill du vara med
och sjunga eller musicera – hör av dig!
Med försommarhälsningar från Sockenrådet!
Egil Boräng

Städdag på friskolan
Österåkersbygdens friskolas efterlysning
av frivilliga inför städdagen 23 april i förra
Österåkersbladet vann gehör.
Ett femtontal trädgårdsarbetare dök upp
och gjorde vad som skulle göras och kanske
mer därtill. Att kratta bort högt fjolårsgräs
var omöjligt och vi lyckades övertala dagens
arbetsledare, Kjell Finnberger, att sätta dit
en tändsticka.
Förutom krattning pågick bland annat även
gräskantsbeskärning, rosbeskärning och
lövblåsning. Alla taggiga rosklipp eldades
också upp då vädret var på vår sida: liten
vind och tidvis kornsnö.
Tack för mycket god och värmande soppa
samt korv med bröd, allt satt bra!

Österåkersbygdens friskola
Tisdagen den 7 juni har Österåkersbygdens
friskola sin årliga sommarsoaré.
Alla hälsas hjärtligt välkomna till kyrkan
klockan 18!
Ing-Mari Frössevi

Hjälp i skolträdgården
Skulle du vara intresserad av att deltaga i
en ”trädgårdsklubb” med syfte att få igång
en liten skolträdgård vid Österåkersbygdens
friskola?
Tanken är att en grupp kunde hjälpas åt
under sommarlovet någon timme i veckan
att hålla trädgården igång. Det skulle i så
fall ske i samarbete med skolan där barnen
kunde så på våren och skörda på hösten.
Start kanske till våren–sommarn 2017. Idén
planterades av Åke Eriksson vid senaste
mötet i fastighetsföreningen.
Är du intresserad?
Hör av dig till Göran Hallberg
0151-303 04, säkrast efter klockan 21.00

Text och foto Maggie Helin

Stäng ute hjortarna och
stäng inne blommorna!
Med våra franska kastanjestaket i olika höjder är det lätt att hålla djuren borta och med
rabattkanter av stål
hålls växterna på plats.

JUST NU

ingen fraktkostnad
på staket i lager!

Rabattkanter av Cortenstål

– en bra bit av Sörmland!

070-734 30 40 • applegarden.se
Mot Heden efter vägen K-holm -Österåker

ÖPPET ons-fre 10-18, lör 10-14
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