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Sommar i Österåker
Juli är förmodligen den månad under
året då Österåker har sin största befolkning. Välkomna alla ni som firar
semester i bygden! Det är härligt att se
hur torp och stugor befolkas under ett
antal intensiva sommarveckor.
Marknadssäljare
Som framgår av särskild annons är det
Sockendag den 5 augusti. Vill du vara
med och sälja är du mycket välkommen. Vi vill gärna ha flera försäljare.
Anmäl dig till undertecknad.
Nyinflyttad till Österåker?
Vid Sockendagen vill vi uppmärksamma dem som flyttat till och skrivit
sig i Österåker sedan sommaren 2016.
Detsamma gäller de ungdomar i socknen som fyllt eller fyller 16 år under
året. Om något av detta gäller dig, hör
av dig och kom till Sockendagen. De
som möter upp får en T-skirt med bild
på Österåkerskorpen.

Den stora byakampen
Förra året var det Skogstorp som tog
med sig det fina vandringspriset. Vilken
av socknens byar får med sig den fina
skylten hem efter årets byakamp? Börja
redan nu att ordna ett eller flera lag från
er by. En snabb sammanfattning av
tävlingsreglerna:

Det är fem grenar i tävlingen och fem
medlemmar i varje lag. Laget utser
en som tävlar i varje gren. Byn får ta
in släktingar och goda vänner om det
är svårt att få ihop ett komplett lag. I
laget ska det finnas ett barn 0-12 år, en
ungdom 13-25 år, en vuxen, 26-65 år,
en pensionär och en fritidsboende. En
person kan uppfylla flera av kriterierna,
t ex samtidigt vara ungdom och fritidsboende. Vill du ha detaljerade tävlingsreglerna? Hör av dig!
Sockenrådet önskar er sköna sommardagar i Österåker!

Egil Boräng

Sockendag

i Österåker lördag den 5 augusti kl. 10:00 - 15:30. Under dagen serveras
kaffe och wraps.

Festligt midsommarfirande

10.00 - 14.00 Marknad på gräsmattan framför skolan.
12.00 Lunchmusik i kyrkan
13.00 Vi välkomnar nya Österåkersbor och de ungdomar i socknen som

fyllt 16 år och därmed har rösträtt i Sockenrådet.
14.00 - 15.30 Den stora byakampen
Välkomna hälsar Österåkers Sockenråd

Välkommen till kyrkan
Söndag den 16 juli kl. 11.00
Gudstjänst med Bo Lindqvist.

Söndag den 6 augusti kl. 11.00
Gudstjänst med Thore Rosenberg.

Söndag den 23 juli kl. 11.00
Friluftsgudstjänst med Karl-Erik
Jansson. Sillunch efter gudstjänsten

Söndag den 13 augusti kl. 11.00
Mässa med Thore Rosenberg och
Annalena Geiron Widén

Söndag den 30 juli kl. 11.00
Mässa med Thore Rosenberg.

Onsdag den 16 augusti kl. 19.00
Sommarmusik med Daniel Beskow
på piano och mezzosopranen
Caroline Amneus.

Onsdag den 2 augusti kl. 19.00
Sommarmusik med Kenneth
Willgren och vänner.
Lördag den 5 augusti kl. 12.00
Lunchmusik

Söndag den 20 augusti kl. 11.00
Gudstjänst med Maud Nimheim
Ottosson. Sång av skönsjungande
mellansvenska sångfåglar.

yrka
SommarkVardagar
24 juli - 4 augusti

bjuder Österåkers kyrka in till Sommarkyrka med
andakt kl. 14:00 och fotoutställning med Hans
Hartman.

Totalt 29 hembygdsföreningar

hade bjudit in till midsommarfirande på olika platser i länet, men
här i Österåker var det i vanlig ordning Österåkers Idrottssällskap som
för 43:e året i rad stod för arrangemanget på Hagby IP.
Efter att föreningens nye ord-

förande, Anders Svensson, hälsat
gästerna välkomna inleddes firandet med intåg till musik av spelemän från socknen och resning av
majstången. Därefter kunde dansen börja. Som entusiasmerande
dans- och lekledare fungerade Rolf
Ohlsson allt medan musikanterna
spelade de visor som hör midsommarlekarna till.

Arrangemanget var som vanligt
välbesökt och trots risken för regn
hade uppskattningsvis omkring 700
besökare från när och fjärran infunnit sig på Hagby IP för att delta i
de olika aktiviteterna. Populärast
verkar som vanligt Ravellimålet,
hästskjutsarna och fiskdammen ha
varit. Den för året nya hoppborgen
uppskattas mycket av de yngre medan skyttet lockade lite äldre publik.

Ett stort tack till alla och envar som
bidrog till ett festligt och väl genomfört midsommarfirande.

Text Rolf Pettersson
Foto Maggie Helin

REMMALAG
Radiojournalisten och imitatören

MATS STRANDBERG

”Röster från folkhemmet”
Onsdag 26 juli kl 19.00
i Hembygdsgården, Ättersta

Kaffe, lotterier, prisutdelning
från Trädgårdsdagens tipspromenad

Österåkers Hembygdsförening

Söndag 20 augusti kl 10.00
Samling vid Klockstapeln
Resan tar ca 3-4 timmar
Lunch och kaffe ingår
Kostnad 225:Anmälan till familjen Olsson
070-943 80 01 eller 0709-390319

Österåkers
Hembygdsförening

Nu har vi fått hem

SEDUMMATTA
11 sorters sedumväxter odlade på stark väv för
läggning på tak eller mark. Lägg på uthus, på
den hopplösa slänten eller gör berget blommande. Bara din egen fantasi sätter gränser!

Lekstuga sökes

Svar till Ylva Mårtens vid
Grönlund. 070-69 09 062 eller
ylva.martens@gmail.com.

SEMESTERSTÄNGT 23 JULI‑8 AUGUSTI
Sista öppetdag före semestern lördag 22 juli då vi är
med på Österåkers LOPPISRUNDA med allt möjligt, kruk- och trädgårdsloppis, kaffeservering samt
trädgårdsbutik och besöksträdgård öppna!
Alltid på Äppelgården: Trädgårdsbutik • Besöksträdgård
Kaffe • ÖPPET ons–fre 10‑18, lör 10–14, sön–tis efter ök.

en.se

plegard

www.ap

– en bra bit av Sörmland!

070-734 30 40 • 070-535 37 10
Mot Heden efter vägen K-holm -Österåker
GPS N 59° 5´ 8,7´´ E 16° 3´ 20,5´´
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