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Sockenrådet informerar
Sockenstämman
Det kom cirka 25 personer till Sockenstämman, som ägde rum i skolans
matsal den 8 april. Efter den goda frukosten var det traditionsenligt K-G
Källerfors som ledde mötet. Fredrika Hultgren avgick ur styrelsen men
fortsätter till vår glädje som en av redaktörerna för Österåkersbladet.
Hon ersätts i Sockenrådet av Patrik Nyberg som nyligen flyttat till Lindtäppan i Österåker.
Mer om sockenstämman finns att läsa i stämmoprotokollet som läggs
upp på Sockenrådets hemsida så snart det är justerat.
Valborgsfirande
Vårens ankomst firades som vanligt med fackeltåg, körsång, tal och fyrverkeri. Vid samkvämet som avslutade firandet sjöng vi tillsammans
med Brunhilde Artus och Göran Olsson, vilket var mycket uppskattat.
Om eldplatsen vid församlingshemmet
Efterarbetet på platsen för Valborgsmässofirandet blev tyvärr ovanligt
långdraget. Orsaken var att någon på eldplatsen dumpat en mängd
småkubb blandat med sågspån. Detta ledde till elden låg och pyrde
okontrollerat. Släckningen blev besvärlig och krävde flera dagars bevakning. Eftersom det fortfarande finns sågspån kvar behöver platsen
”saneras”, så där får inte läggas någonting. Vi är tacksamma om detta
respekteras.
Med försommarhälsningar från Sockenrådet,
Egil Boräng

Välkommen till Österåkers kyrka
Söndag den 21 maj kl. 07.00 vid Kalkbrottsutsikten är det Gökotta.
Medverkande: Göran Hallberg, Brunhilde
Artus fiol, Göran Olsson klarinett.
Kristi Himmelfärdsdag torsdag den 25
maj kl. 11.00 Gudstjänst, Karl-Erik Jansson.
Kyrkokören sjunger från Klockstapeln under
ledning av Carl-Henrik Gustavsson.
Söndag den 28 maj kl. 11.00 Mässa, Thore Rosenberg

Pingstdagen söndag den 4 juni kl. 11.00 Gudstjänst Thore Rosenberg
Söndag den 11 juni kl. 11.00 vid Tallsätters skola Friluftsgudstjänst,
Karl-Erik Jansson. Kyrkokören sjunger under ledning av Carl-Henrik
Gustavsson
Söndag den 18 juni kl. 11.00 Mässa, Karl-Erik Jansson

SOS Konstrunda 2017 hade en enda deltagare från Österåker.
Lotta Frost på Ektäppe visade papperscollage, grafik och origami.
Den ena bilden visar Lottas utställningsbod i ett ljuvligt vårvinterväder,
den andra när Lotta Frost förklarar för Karin Hultgren på Hulla gård hur
hon tänkt när konstverket blev till.
Text och foto: Maggie Helin

Hej kära ÖIS:are!
Vi efterlyser tankar, idéer och visioner över hur vi kan få en aktiv
barnidrott av något slag! Finns det någon med dolda idrottsliga talanger
i någon form kryddat med lite engagemang får man mer än gärna höra
av sig till: Henning Samuelsson 0760565062 eller via mail: henning.samuelsson@hotmail.se

Funktionärsmöte triathlon
Måndagen den 29 maj kl. 18 i idrottshallen. Välkomna!

Seriespelet har börjat—
fotbollskiosken tar tacksamt emot hembakt fikabröd.
Lämnas till Petra Karlsson, 0706-215797

Aktuellt från Österåkersbygdens friskola
Lördag 3 juni
Årskurs 3-4 deltar i riksfinalen i schackfyran, Västerås
Torsdag 15 juni
Sommarsoaré kl. 18 i Österåkers kyrka med efterföljande tårtbuffé.
Välkomna!
Följ oss på: www.osterakersbygdensfriskola.se

Hur vill du bo i Österåker?

Hur vill du bo när du flyttar hemifrån till din första lya?
Hur vill du bo tillsammans med dina små och större
barn?
Hur vill du bo när du blir gammal och vill lämna din
villa?
Nu börjar vi planera för framtiden och startar en samtalsgrupp om våra
tankar och drömmar.
Anmälan till Gunnel Larsson, 0730-962495
E-post: gunnel.e.larsson@hotmail.com
Jag söker en vävkunnig person som kan sätta upp en väv
i barnvävstol. Jag har sparat två små barnvävstolar som jag vävde på
som barn. Jag har nu fått barnbarn som snart kan väva sig en liten
matta till dockskåpet eller en slips till pappa! Finns det någon här i Österåker som skulle vilja uppfylla min önskan att få se barnbarnen väva?
Vänliga hälsningar
Ylva Mårtens, 0706909062

Roddbåt på drift?
I vassen på Låtterns östra sida, mellan Valltrand och Sjöbacka, ligger en
roddbåt som förmodligen är på drift. Om du undrar över detta, kontakta
Egil eller Helena Boräng, 0150-240 50.
Sökes
Begagnad sandlåda till mina barnbarn.
Ylva Mårtens vid Grönlund, Ättersta

Spelmansstämma
11 juni kl. 13, Vialas hembygdsgård. Alla välkomna!

0706909062

Brunhilde Artus
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