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Välkomna till Österåker hälsades de nyinflyttade på Sockendagen. Foto: Egil Boräng

Österåker har fått 50 nya invånare
Sedan senaste numret av bladet har vi
firat Sockendag, den 6 augusti. Ett 20-tal
försäljare fanns på plats. Åtta lag deltog i
Byakampen och segrare i årets tävling blev
laget från Skogstorp. Vi gratulerar varmt!
Under Sockendagen hade vi glädjen att
välkomna 17 nya Österåkersbor som flyttat
in i socknen sedan den förra Sockendagen.
Totalt har mer än 50 personer blivit Österåkersbor sedan förra sommaren. Den 15
augusti var 678 personer folkbokförda i
socknen. Österåkersbygdens friskola har i
höst 45 elever.

Offentligt möte om avloppsfrågan i Ättersta med omnejd den 7 september kl 19.00
Vi tror att alla är medvetna om att många
som bor i Ättersta och delar av Säby är
upprörda över hanteringen av VA-frågorna.
Sockenrådet har inbjudit alla politiker i
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden till ett offentligt möte onsdagen 7
september kl 19.00 i samlingssalen i Österå-

kersbygdens friskola. Vi hoppas att många
av de inbjudna politikerna möter upp.
Seminarium om landsbygdsfrågor
lördagen 17 september i Österåker
Det är i år fem år sedan Österåkersbygdens
friskola startade sin verksamhet. Detta
vill vi fira genom att Friskoleföreningen,
i samverkan med Österåkers Sockenråd,
anordnar ett landsbygdsseminarium den 17
september. Inledningstalare och inspiratör
vid seminariet är Thorsten Laxvik som varit
med och myntat begreppet ”bredbandsbullerbyar”. Han var medförfattare i en artikel
publicerad i KK 2016-05-12. Artikeln
följdes upp av Vingåkers kommunalråd, Anneli Bengtsson, i KK 2016-05-16. Artiklarna
finns att läsa på Sockenrådets hemsida,
www.osterakersormland.se .
Med sensommarhälsningar från Sockenrådet
Egil Boräng

St

Österåkers Idrottssällskap
Stort tack till alla som sponsrade oss på midsommarafton
Fia Ahnstrand • Andersson & Åbrink Entreprenad AB • Bygg & Schakt AB • Coop
Konsum Vingåker • Däckcenter • Forsby
Säteri • Peter Forslund Vogt • Timo Granetin
El och Entreprenad • Hulla gård • Hår &
Sånt • Ica Supermarket Cityhallen Vingåker
• Ragnhild och Sören Larsson • LRF • Malaco Kalle • OKQ8 Vingåker • Presto •
R-tryck • RV Bygg • Scandinavian Western
& Co • Säby gård • Sörmlands Sparbank •
TH Gräv AB • Vingåkers Järn • XL Bygg
Ålsäter • Äppelgården • Öljarens Fiskevårdsområdesförening.

Stort tack för sponsring av
Loppis- och hantverksrundan

Lindroths tryckeri • Ica Supermarket Cityhallen Vingåker • Skogaholm • Pågens •
Scandinavien Western & Co.
Loppis- och hantverksrundan blev även i år
en succé med 35 säljare, som hade mycket
att erbjuda och fullt med folk var det även
utanför byn. Många nöjda säljare och kunder
har hört av sig till oss i föreningen.

Motionera mera
Nu drar vi igång styrke- och konditionspasset i Idrottshallen med start torsdagen 1 september kl 19.00 och söndag
4 september kl 18.00.
Nya som gamla deltagare välkomna!
Catharina Andersson 070-550 10 82

HÄRLIGA HÖST!
Välkommen till en fullmatad höstsäsong på
Äppelgården. Nu är rätt tid för plantering av
perenner och klematis när nätterna blir svala
och fuktiga. Du får råd och hjälp att välja rätt
sorter för just din trädgård!

Håll höjden i rabatten

• SEPTEMBERSOLROS Helianthus ´Lemon Queen´
• HÖSTSILVERAX Actea simplex ´Brunette´
• TRÄDGÅRDSRUTA Thalictrum ´Elin´
• KINESISK VIPPVALLMO Macleya ´Kelway´s Coral Plume´

Österåkers IS blickar framåt
mot en spännande höst
Då har fotbollen dragit igång igen efter sommaren, första höstmatchen spelades hemma på
Hagby IP och var årets andra Öljarederby mot
Julita GoIF – på självaste Sockendagen.
Trots evenemangskrocken tog sig ändå 85
personer till Hagby för att se ett mer organiserat
och förbättrat ÖIS förlora med knappa 1–3 mot
serieledaren. Då vårens möte slutade i hela 11–0
till antagonisten från andra sidan sjön så var
resultatet ett klart fall framåt.
Målnollan hemma ﬁck också ge med sig, det
är skönt att bli av med den tidigt på hösten och
mot ett av seriens bättre lag. Det är alltid skönt
att få bjuda hemmapubliken på mål framåt och vi
hoppas kunna bjuda på ﬂera under de kommande
matcherna: Björkvik IF U den 20 augusti, Bie/
KSK den 3 september och Vingåkers IF U den
17 september. Serien avslutas med hemmamatch
den 1 oktober mot Baggetorps IF.
Det är också med glädje som ÖIS kan
presentera ett ﬂertal värvningar under hösten,
det har varit lite rörelse med två–tre spelare som
slutat, samtidigt har ett gäng spelare tillkommit.
För mer information om spelarna i fråga, besök
lagets hemsida: http://www.svenskalag.se/ois.
Vi i fotbollslaget vill passa på att tacka för allt
stöd vi får i samband med hemmamatcherna,
vi har ofﬁciellt det tredje högsta publiksnittet i
serien, bara seriefavoriterna Julita och Bie/KSK
har högre snitt. Utan ert stöd och närvaro vore
det inte samma sak att gå ut på Hagby och lira
match, det är för er som bor i Österåker som
fotbollen återuppstått och det är riktigt roligt att
se den uppslutning som varit i år!
Österåkers IS via Mathias Zetterberg
spelande tränare

Stäng ute
hjortarna!

Franska kastanjestaket
150 cm höga nu i lager.

– alltid värt en omväg!

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

ÖPPET ons-fre 10-18, lör 10-14

Het och rolig kulturvecka
Veckan började i församlingshemmet med
en visning av ett 20-tal folkdräkter från
bland annat Floda, Julita, Skedevi, Värend
och Österåker. Tack till alla som ville visa
upp sina granna dräkter.

Foto: Sara-Greta Carlstedt

Under hela veckan kunde barnen måla glas,
vika papper på det mest konstfärdiga sätt
och göra fågelholkar. Vi vill tacka dem som
hjälpte barnen – med bravur. Under veckan
serverades också fantastiskt goda våfﬂor
med grädde och sylt och gott kaffe därtill.
Ett stort tack till dem som hjälpte till med
detta!

En av dagarna ägnades åt vilken energi
som det troligen kommer att bli i framtiden.
På byggnadsvårdsdagen ﬁck vi ta del av
historien kring gamla trädgårdsmöbler, veta
hur fönsterrenovering och lerklining går till.
De övriga dagarna visades det gamla fordon
en dag och hantverk en annan. På lördagen
var det marknadsdag vid sockenstugan.
I församlingshemmet visades vackra tavlor
av olika konstnärer. Tack till alla utställare.
Veckan avslutades på söndagen med en
friluftsgudstjänst där Birgitta Rosén och
Carl-Otto Vogt ﬁck motta årets kulturpris.
Sedvanlig sillunch serverades därefter i
församlingshemmet.
Tack till alla som besökte kulturveckan trots
den intensiva värmen.
Sara-Greta Carlstedt

Efterlysning
Du som har lottnummer 191 på
konstkatalogen från utställningen
under kulturveckan har en ﬁn tavla att
hämta ut!

Skogstorp blev årets segrare i Byakampen
De vuxna på bakre raden: Marcus Månsson, Karolina Åberg-Lövenborg, Bernt Jäderberg, Birgitta
Jäderberg, Louise Vitell. Barnen: Frej Månsson, Billie Månsson, Julian Vitell. Foto:Egil Boräng

OFFENTLIGT MÖTE om avloppsfrågan i Ättersta med omnejd
Sockenrådet har inbjudit politikerna i
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden till ett möte onsdagen
7 september klockan 19.00 för att ge
tillfälle till diskussion med anledning
av den VA-plan som antagits av
Kommunfullmäktige under våren
2016. Alla berörda är varmt välkomna
till detta möte som äger rum i skolans
samlingssal i källarplanet. Kaffe/te
serveras.

Välkommen till KYRKAN
Söndag 21 augusti kl 11.00 Gudstjänst,
Benny Larsson.
Söndag 28 augusti kl 11.00 Mässa,
Benny Larsson
Söndag 4 september kl 11.00 Gudstjänst,
Annalena Geiron-Widén
Söndag 11 september kl 18.00 Mässa,
Benny Larsson, Annalena Geiron-Widén
Söndag 18 september kl 11.00 Gudstjänst,
Orvar Karlsson, gästsång av Svennevads
kyrkokör under ledning av Per-Erik
Wiktorp
Pga semestrar kan ovanstående tider vara
preliminära. Titta för säkerhets skull i Katrineholmskuriren och på affischer vid kyrkan.

LANDSBYGDSSEMINARIUM i Österåker lördagen 17 september kl 9.00–14.00
i Idrottshallen
I år är det fem år sedan Österåkersbygdens friskola startade sin verksamhet. Det vill vi
fira med att bjuda in till ett landsbygdsseminarium då vi ska diskutera viktiga framtidsfrågor ur ett Österåkersperspektiv. Som inspiratör har vi bjudit in Thorsten Laxvik som
kommer att tala om ”Den nya tidens landsbygdsboende – hållbart leverne.” Utifrån
denna inledning ska vi diskutera hur vi ser på framtiden för Österåker. Vilka frågor är
det som vi ska arbeta med?
Seminariet äger rum i Idrottshallen den 17 september kl 9.00 –14.00. Vi startar med
kaffe och en kortare inledning innan vi lämnar ordet till Thorsten. Därefter samtal i
grupper. Mitt på dagen kommer vi att bjuda på en enkel lunch.
Seminariet vänder sig till alla som vill vara med och påverka bygdens utveckling. Det
är viktigt att många har möjlighet att komma till tals, så därför hoppas vi att du vill
komma och dela med dig av dina tankar. Anmälan gör du till Ing-Mari Frössevi,
072-357 94 66, frossevi.osteraker@gmail.com eller Egil Boräng, 0150-240 50,
egil.boraeng@swipnet.se , senast den 14 september.
Varmt välkomna önskar Österåkersbygdens friskoleförening och
Österåkers Sockenråd!

Manusstopp 12 september 2016

Österåkersbygdens friskola
välkomnar eleverna till skolstart
tisdagen den 23 augusti kl 7.45.
Vi firar femårsjubileum denna dag!
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