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Här har fibern kommit till byn

På trappen i Torp står två nyblivna fiberkunder, Gittan Axberg och Mårten Gjötterberg. De
gjorde den sista inkopplingen i sitt hus 14 februari. De har inte haft några större svårigheter
med att bestämma sig vilken leverantör de skulle satsa på och installationen gör de själva.
De kan inget annat än vara nöjda säger de och lovprisar fibergruppen i Österåker och Vingåkers kommun för att det gått så smidigt. Foto: Eva Lidén

Från SOCKENRÅDET

Sockenstämma den 8 april
klockan 9.00–11.00

Alla Österåkersbor kallas till Sockenstämma lördag den 8 april klockan 9.00 i
Österåkersbygdens friskola. Vi börjar med
frukost och därefter blir det stadgeenligt årsmöte. Motioner ska enligt stadgarna lämnas
in under februari månad. Kom och tala om
vad du vill att Sockenrådet ska arbeta med!

Om avloppen i Ättersta

I december anordnade Sockenrådet ett möte
med företrädare för Vingåkers kommun. Vi
beslutade då att inbjuda till en uppföljande
träff i början av 2017. Sockenrådet har
varit i kontakt med företrädare för kommunen för att fastställa ett datum för mötet
men det är ännu inte klart när det blir.

Medlemsavgift för 2017

I detta nummer av bladet finns en bilaga
med inbetalningskort, som redovisar något

av det som Sockenrådet arbetat med under
2016. Du kan bidra till Sockenrådets arbete
genom att betala den frivilliga medlemsavgiften för 2017, 50 kronor för personer och
100 för föreningar och företag. Avgiften
sätts in på bankgiro 633-1540, Österåkers
sockenråd. Kom ihåg att ange ditt namn på
inbetalningen

Tack och välkommen!

Sockenrådet vill framföra ett varmt tack till
Lasse Nilsson som varit en av redaktörerna
för Österåkersbladet under 2016. Tack
Lasse! Som ny redaktör hälsar vi Anna
Frössevi mycket välkommen. Eva Lidén
och Fredrika Hultgren fortsätter i redaktionen. Eftersom det är flera redaktörer är det
viktigt att allt material till bladet skickas till
Österåkersbladets mailadress, som finns i
redaktionsrutan på sista sidan.
Med februarihälsningar från Sockenrådet
genom Egil Boräng

Österåkers Idrottssällskap
Fotboll inte bara på sommaren

Vintern brukar normalt vara en lågsäsong
för de flesta fotbollslagen, dom vanligtvis
gröna mattorna ligger täckta med snö och
luften är kylig. Träningar brukar på sin
höjd bestå av lite lattjande med bollen i
en idrottshall någon eller några kvällar i
veckan.
Men inte denna vinter, ty i år var
det debut för futsal* i Södermanlands
fotbollsförbunds regi. Självklart ska ÖIS
vara med tänkte vi i höstas och sagt och
gjort: ett lag anmäldes till spel i futsal div 2
Södermanland.
ÖIS fick sällskap med sex andra
sörmländska lag i serien som avgjordes med
enkelmöten, således spelade a-laget sex
matcher under vintern. Motståndet bestod
av två rena futsallag: ettan Strängnäs FC
och tvåan FC Gripen; ett lag från div 6 samt
tre lag från div 3.
Resultaten blev därefter med enbart förluster för Österåker, närmast poäng var det i
bottenmötet med Stjärnhovs IK som slutade
4–6 efter en rafflande slutminut där 4–4 blev
4–5 och under slutforceringen även 4–6 i
slutsekunderna. Nu var inte målet att vinna
serien, för vår del handlade det om att spela
matcher och få ihop laget inför 2017. Med
tävlingsspel som incitament har träningarna
under vintern varit mer än att ha roligt, det
har tränats på taktik och spelsystem även
under innesäsongen, något som säkert kommer att visa sig nyttigt när vi sätter igång
med utomhusspelet i mars.
Vi har också tagit tillfället i akt att prova
nya spelare under futsalsäsongen och har
redan förstärkt laget med några spelare.
Vi välkomnar givetvis fler spelare som
vill prova på att spela i västra Sörmlands
vackraste förening under säsongen 2017.
Tills dess önskar vi alla Österåkare en
skön vår och hoppas att vi får se er på
Hagby IP när serien börjar i april!
Österåkers IS Fotboll
via spelande tränaren Mathias Zetterberg

Övre raden f v: Omar Daqdoq, Frank Ahmad,
Tarek Al Refai, Kristoffer Johansson, Kamal
Abukar och Sverker Svensson. Nedre raden fv:
Said Abou-Table, John Gustafsson, Mathias
Zetterberg, Stefan Eriksson och Per Frössevi
(k). Liggande: Nino Frössevi

* Futsal – en variant av fotboll som spelas
på en mindre spelyta med färre utespelare.
Oftast är också futsalfotbollen en storlek
mindre än utomhusfotbollen samt att den
har dämpad studs (redaktörens tillägg).

ÖSTERÅKERS IS

KALLELSE
till
ORDINARIE
ÅRSMÖTE
Tid: Onsdagen den 15 mars
2017 kl 18.30
Plats: Församlingshemmet i
Österåker
Sedvanliga årsmöteshandlingar
kommer att hållas tillgängliga i
möteslokalen.

Välkommen/styrelsen

Välkommen till
Österåkers kyrka
Den 1 februari fick församlingen en ny
kyrkoherde, Thore Rosenberg, som sedan
installerades på kyndelsmässodagen i en
välbesökt familjemässa i Västra Vingåkers
kyrka. Över 200 gudstjänstdeltagare fanns
i kyrkan. Thore kommer att presentera sig
själv vid torsdagscaféet den 2 mars.
Söndag den 19 februari kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson. Gudstjänstgrupp:
Sara-Greta, Anki, Per, Peter ”Det levande
ordets” söndag
Söndag den 26 februari kl 18.00
Gudstjänst, Thore Rosenberg, Annalena
Geiron-Widén. Kyrkokören sjunger
Onsdag den 1 mars kl 19.00
Askonsdagsmässa, Karl-Erik Jansson.
Fastan inleds
Söndag den 5 mars kl 11.00
Mässa, Thore Rosenberg
Söndag den 12 mars kl. 18.00
Gudstjänst, Göran Hallberg
Söndag den 19 mars kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson Gudstjänstgrupp:
Helena, Gunnel, Gunborg, Sigvard.
Brödauktion

Välkommen till
församlingshemmet
Torsdag den 23 februari kl 12.00
Sopplunch Barbro spelar stenkakor.
Värd: Anita Lindskog
Torsdag den 2 mars kl 14.00
Torsdagscafé Kyrkoherde Thore Rosenberg
presenterar sig. Värdar: Anki och Kjell
Torsdag den 9 mars kl. 14.00
Torsdagscafé Maria Ingras: Höstens grävningar vid Julita gård. Värd: Barbro
Torsdag den 16 mars kl. 14.00
Torsdagscafé Lars-Ulrik Almerén: Fröding.
Värdar: Anki och Margareta
Torsdag den 23 mars kl. 14.00
Torsdagscafé Per Stening: Klematis – Nordens lianer. Värdar: Gunborg och Sigvard

Nu är han
verkligen installerad!
Installationen av vårt pastorats nye kyrkoherde Thore Rosenberg blev en två timmar
lång “hallelujaföreställning”. Biskopen
visade mycket tydligt sin uppskattning av
körernas framträdanden. Glädjen stod högt
i tak. Biskop Johan Dalman och Thore Rosenberg stod efter ceremonin vid utgången
och skakade hand med alla besökare som
sedan välkomnades upp på en mycket god
pajbuffé i kyrkans hus.
Inte kan väl kyrkoherden nu tvivla på att
han är välkommen?
Text Maggie Helin, foto Rolf Pettersson

Österåkers
Hembygdsförening

inbjuder till årsmöte den
17 mars 2017 kl 19.00
i församlingshemmet
- årsmötesförhandlingar
Underhållning av Hasse
och Sören ifrån Bettna
Lotterier och samkväm
Välkomna ! Styrelsen

”Tag vara på ditt liv!
För nu är det
din stund på jorden.”
Willhelm Moberg

Österåkersbygdens
friskola

Eleverna i åk 3-6 har gjort en nyhetssändning med lokalanknytning.
Den finns att se på Youtube, sökväg
film i Sörmland - Våra nyheter.
Tisdagen den 25 april får vi besök
av Manuel Rodrigues från GuineaBissau. Han kommer tillsammans
med en flicka som han har hjälpt,
Isabel, samt hans fru Domingas.
Manuel Rodrigues är nominerad
till World´s Children´s Prize. Vi
kommer att inbjuda till en fredskonsert med anledning av besöket.
Håll utkik på skolans hemsida:
www.osterakersbygdenshemsida.se
Anna Frössevi

Österåkers
församlingskår
har årsmöte

den 29 mars 2017 kl 19.00
i Österåkers församlingshem.
Se utförligare annons i nästa
nummer av Österåkersbladet!
Styrelsen
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