
  

 

Nummer 165  

MEDÅKERSBLADET 

Februari 2017 

BRÖDERNA ALFREDSSONS 
STIFTELSE 

Nu är det dags att söka bidrag från Hilmer och 
Holger Alfressons stiftelse för Medåkers-
bygdens bevarande. 

Ungdom, samt organisationer som sysslar 
med ungdom under 25 år, kan söka stipendier 
eller bidrag från stiftelsen före den 28/2 2017. 

Upplysningar lämnas genom: 

Håkan Andersson på LRF-konsult i Örebro. 
Box 1632, 701 16 Örebro 
Tfn: 019-16 83 58 
Fax 019-314824     
hakan.andersson@lrfkonsult.se 

 
 

Sammanställning av ÅRSMÖTEN i Medåker   

Medåkers Bygdegårdsförening - måndagen den 13 mars kl 19.00 i Bygdegården  

Medåkers Hembygdsförening - tisdagen den 14 mars kl 18:30 i Bygdegården 

Medåkers Samfällighetsförening - lördagen den 25 mars kl 11:00 i Bygdegården 

Medåkers Idrottsförening - söndagen den 26 mars kl 15:00 i Bygdegården 

Framtid Medåker - tisdagen den 25 april kl 18.00 i Bygdegården 

. 
 

Medåkers Sommarcafé 

2017 firar Medåkers Sommarcafé 10 år. Under förutsättning att det blir något vill säga. 

I det senaste numret av Medåkersbladet efterlyste vi någon/några som kan tänka sig att ta 
ansvar för caféet, planering och genomförande. Tyvärr har vi ännu inte fått någon respons på 
den efterlysningen. Inte heller på andra förfrågningar. Med tanke på att det varje år ger en bra 
slant tillbaka till föreningslivet skulle det vara synd om det inte blir av. 

Februari brukar normalt vara den period där planeringen börjar starta upp så smått. Från 
Framtid Medåker gör vi ett sista försök att försöka hitta några som vill och kan tänka sig jobba 
med caféet. Är du intresserad – hör av dig till Leif Andersson, tel 076-134 66 05 eller via 
epost leif@stenhagen.nu för mer information. 

Medåkersloppet 25 maj 2017 
Ni har väl bokat in Medåkersloppet i 
kalendern i maj? Med denna snöfattiga vintern 
får vi alla till mycket löpträning inför loppet 
som dessutom ligger ovanligt sent i år, men 
som går, som alltid - på Kristi 
Himmelsfärdsdagen. I år är det för 39:e året 
som loppet arrangeras... 

Tävlingskommittén arbetar nu med att öppna 
anmälan, skicka ut inbjudan osv till årets lopp. 
Vi skulle väldigt gärna se fler ansikten hos oss 
som kan och vill hjälpa till. Vill du bli med i vårt 
glada gäng? Du är varmt välkommen. Vi vill 
arbeta med att bevara alla traditioner kring 
Medåkersloppet men också med att utveckla 
arrangemanget i framtiden. 

Sänd ett mail till annacarin@medaker.se med 
din intresseanmälan, funderingar, idéer, så får 
du information om kommande 
planeringsmöten. 

Hälsningar från Medåkersloppskommittén 



 
MEDÅKERS IF 

500 kr-klubben 

Om du stödjer Medåkers IF och går med i  
500 kr-klubben, ger du förutsättningar för att 
Medåkers barn och ungdomar ska kunna 
utöva idrott i Medåker även i framtiden. Ett 
aktivt föreningsliv i Medåker skapar en bra 
grund till en levande landsbygd. 

Du som går med i 500 kr-klubben får ditt 
namn på en tavla på Parkuddens IP. 

Du kan swisha 123 146 47 67, eller betala in 
på MIF Bg 389-4987. 

Ange "500 kr-klubb" + ditt namn. 

Tack på förhand för ditt stöd! 

/Styrelsen 

 

MIF-shop 

Vi eftersöker urväxta skiddressar, skidor, 
pjäxor m.m. till MIF-shopen. Om du har något 
till salu, kontakta Katja Makkonen, 
katja.makkonen@medakersif.se.   

Vi påminner också om Ullmax, som erbjuder 
underställ (både 1:a och 2:a lager), strumpor, 
underkläder, vindkläder m.m. av hög kvalitet 
till alla dina vinter- och våraktiviteter. Genom 
köp via Medåkers IF, stöttar du föreningens 
verksamhet då föreningen behåller 30% av 
försäljningspriset. Beställning gör du enklast 
mailledes till katja.makkonen@medakersif.se, 
alternativt direkt i Ullmax webshop (kom då 
ihåg att välja Medåkers IF som den förening 
du vill stötta). Gå in och kika i 
produktkatalogen på www.ullmax.se. 

MEDÅKERS IF 

ÅRSMÖTE 

Medåkers IF årsmöte hålls söndag 26 mars  
kl 15.00 i Medåkers Bygdegård. 

Röstberättigade på årsmötet är de 
medlemmar som betalt in medlemsavgiften. 

Kom och gör din röst hörd. Varmt välkomna! 

 

Övrig information från MIF: 

Boule 

Vi har börjat med boule i Bygdegården 31/1 
t.o.m. 25/4, kl. 14.00-16.00.  

Fr.o.m. den 2/5 börjar vi med utomhusspel på 
Parkuddens IP. Vi hälsar nya spelare 
välkomna.  

För mer info: Sten Jansson, 070-896 58 42 
alt. 0589-66 01 57 

 

Fotbollsträning – barn 

Fotbollsträning – barn 

Medåkers IF inbjuder alla fotbollsintresserade 
barn med föräldrar till ett upptaktsmöte 
söndagen den 26 februari klockan 15.00 i 
Medåkers bygdegård. 

Vi kommer att informera om den kommande 
säsongen då vi planerar att ha 2 lag, ett med 
barn födda -07 +-2-3 år och ett med barn 
födda -09 +-2år. 

Om ni är intresserade men inte kan närvara 
vid upptaktsmötet så gäller följande: 

Träningsstarten är planerad till v.10 tisdagar 
och torsdagar 18.00-19.30. (Tiden kan 
komma att justeras under säsongen). 

Utesäsongen startar 18/4 vid Parkuddens IP, 
samma tider. 

För mer information besök hemsidan 
www.medakersif.se eller ring  
Anders Jakobsson 070-731 24 33, Marko 
Makkonen 070-251 28 06 eller Joakim 
Glimsholt 070-243 74 20. 

Välkomna! 

Varför sabba? 

Söndagen den 29 januari var några lymlar på 
Byringevägen och vickade ut en soptunna 
med påse på vägen. Dessutom kastade man 
en skylt från Majabacken över häcken till 
grannen. Sedan tömde man alla postlådor vid 
skolan på reklamblad och spred dem på 
parkeringen.  

Hoppas att det inte händer igen! 

Ulla Eriksson 

MEDÅKERS hemsida 

www.medaker.se 

Där hittar du äldre nummer av 
Medåkersbladet och mycket annat 

BIBLIOTEKET 

Nu är nog alla julböcker lästa. Därför kommer 
vi att köpa in nya böcker till biblioteket 
framöver. Du är hjärtligt välkommen att 
komma till oss och se vad vi har köpt. Kanske 
du har någon aktuell bok du skulle vilja att vi 
köpte in. Kom och diskutera med oss! Det 
kommer också att finnas nya barn- och 
ungdomsböcker. 

Annika, Carina, Anna, Gunilla 



 
 MEDÅKERS IF 

Core 
Tisdagar kl. 19.00-20.00 Medåkers 
gymnastiksal. Vi tränar core, dvs bålstabilitet, 
balans och styrka. Vi anpassar övningarna 
efter var och en och gör detta för att varje 
syssla eller sport vi aktiverar oss med går 
bättre om bålen är stark och i balans. Speciellt 
viktigt för stillasittande arbete, skidåkning och 
ridning. Kom gärna och prova en gång. 

Mer info: Anna-Carin Gillheim 076-918 44 38. 

Skid- och skidskytteträning – barn 
Med den snöfattigaste vintern på länge, kan vi 
inte annat än hålla tummarna för att resten av 
februari och mars ska bjuda på lite snöfall så 
att vi fortfarande hinner erbjuda skidaktiviteter 
på Parkuddens IP. 

Om snön behagar komma: 

- Prova på skidor på sportlovet, skidutrustning 
finns att låna, se hemsidan för dag och tid. 

- Lilla Vasaloppet, söndagen 5 mars. 

- Skidtävlingar.... 

Besök hemsidan www.medakersif.se för att se 
aktuella aktiviteter vid snötillgång. 

Förutom dessa extra-aktiviteter, är vi förstås 
igång med vår ordinarie träning för barn & 
ungdom. Vid brist på snö kör vi 
barmarksträning, kondition och fys, samt 
inomhusaktiviteter i Medåkers gymnastiksal 
eller på varierande platser i Medåker/Arboga. 

Måndagar kl. 18.00 Skidskytte/fys skidor. Mer 
info Stefan Johansson 076-033 42 48. 

Torsdagar kl. 18.00 – 19.00/19.15. 
Längdskidor. Mer info: Anita Tjerneld  
073-181 18 37 och Daniel Edenholm  
070-217 82 79, eller se hemsidan. 

 
 
 

Trådlöst bredband 

Första steget med utbyggnad av trådlöst 
bredband är nu taget. En accesspunkt har 
etablerats. Mätningar och kontroller är gjorda 
och accesspunkten är klar för att tas i drift. 

Den nya accesspunkten har etablerats i Norr-
Ryby på torken hos Jonas Lindén. Alla som 
har fri sikt (om ser du torken från där du står, 
även med kikare) har möjlighet att koppla upp 
sig. Har du inte fri sikt eller om det finns 
hinder i vägen kommer anslutningsmöjligheter 
att klaras ut beroende på 
intresse/anmälningar. 

En sådan möjlighet kan vara att ”länka” 
vidare, dvs från en accesspunkt som 
etablerats finns möjlighet att länka till nya 
accesspunkter. För detta krävs en hög 
byggnad eller punkt där kontakt med redan 
fungerande accesspunkt finns (exvis Norr-
Ryby, Arboga och Vretberga). 

För att komma igång i det första skedet 
behövs nu 10-12 anmälningar från er, för att 
kunna ta hem utrustning som krävs. Givetvis 
är det så, att om du anmäler dig och det visar 
sig att inte vara möjligt att ansluta din fastighet 
till en accesspunkt, så utförs inget arbete och 
du debiteras ingen kostnad.  

Du som tidigare anmält ditt intresse och fått 
epost från Wiber/Done IT har även fått 
anmälningsblanketten. För dig som är 
intresserad men inte tidigare skrivit upp dig, 
så kommer blanketten inom kort att finnas på 
hemsidan www.medaker.se. När denna har 
fyllts i kontaktar ni Wiber. 

Av anmälningsblanketten framgår 
anslutningsalternativ och kostnader som är 
kopplade till anslutning och internetaccess.  

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN 

Årsmöte äger rum måndagen den 13 mars  
kl. 19.00 i Bygdegården. 

Bli medlem! 

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 
2017. Förutom att du stöttar Bygdegården kan 
du t.ex. gå på filmklubbens visningar alldeles 
gratis. 

Medlemsavgiften för 2017 är 50 kr och gäller 
då för hela hushållet.  

Betala via bankgiro 5633-7173. Ange namn, 
adress och telefonnummer. 

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 

Det är dags för Medåkers 
Samfällighetsförenings årsmöte lördagen den 
25 mars klockan 11.00 i Medåkers 
Bygdegård.  

Årsmöteshandlingar kan ses hos kassören 
Maria Bohrlund, som nås efter 
överenskommelse på mobilnummer  
070-791 60 31. 

Välkommen önskar styrelsen! 



  

 
 
 
 
 

MEDÅKERSBLADET    
Ges ut av Framtid Medåker. Kommer ut ca sex gånger per år, oftare om det kommer in 
mycket material. Manusstopp den 10:e varje jämn månad. Utgivning ca två veckor 
senare. Material skickas till Jan Lindström, Dal Dalhem 235, 732 96 Arboga,  
Använd helst e-post: bladet@medaker.se 
 

KYRKAN 
 19 feb 15.00 Gudstjänst   EW/AY 

  1 mar 14.00 Andakt Klockargården EW/AY 

  5 mar 15.00 Gudstjänst  EW/HD  

  8 mar 14.00 Syföreningsmöte 

15 mar 08.00 Mässa   EW 

19 mar 10.00 Gudstjänst  EW/AY 

Klockargården 

   2 apr 15.00 Gudstjänst   EW/AY  

   5 apr 14.00 Andakt   EW/AY 

Klockargården   

 12 apr 14.00 Syföreningsmöte 

 13 apr 19.00 Skärtorsdagsmässa EW/AY   

 16 apr 15.00 Påskgudstjänst EW/AY  

 Medåkers Kyrko & Hembygdskör 

 
Soppsöndag i Klockargården 

Söndag den 19 mars 
11.00- 14.00 

Soppa, smörgås, kaffe och kaka. Lotterier. 
Vuxna 50 kr (barn gratis) 

Årets fasteinsamling har temat 
Maträtten - För allas rätt till mat 

Alla varmt välkomna! 

 

Framtid Medåker 

Kallelse till sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Tisdag den 25 april kl 18.00 i Medåkers 
Bygdegård  –  Lilla salen 

Eventuella övriga frågor som medlem önskar 
få behandlad på årsmötet skall vara styrelsen 
tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
Sådant ärende kan skickas på e-post till 
kontakt@medaker.se. 

Välkommen! Vi bjuder på fika!  
/ Framtid Medåker 
 
 
 

Sponsor? 

Medåkersbladet söker sponsorer! Varje 
nummer kostar ca 1 400 kr att ta fram och 
distribuera.  

Vill du sponsra ett eller flera nummer, med 
hela summan eller delar av den, så skicka ett 
mail till bladet@medaker.se.  

Om du blir sponsor kan du få ditt namn eller 
firmanamn omnämnt eller en annons i det 
aktuella bladet. 

 

HEMBYGDSFÖRENINGEN 
Medåkers Hembygdsförening kallar till 
årsmöte i Medåkers Bygdegård tisdagen den 
14 mars kl. 18.30. OBS! tiden.  

Efter årsmötesförhandlingarna berättar 
Staffan Svedskog historier från Medåker 
nedtecknade av hans far Ragnar Svedskog.  
Kaffe och smörgåstårta. Välkomna! 

Medlemsmöte i Bygdegården måndag 10 april 
kl. 18.30. Under tiden maj – september hålls 
möten i Abramsgården andra måndagen i 
månaden. Vi jobbar på gården alla måndagar 
under samma period. 

Sommarprogrammet presenteras närmare i 
aprilnumret av Medåkersbladet men 
innehåller många spännande aktiviteter. Det 
blir ett nytt kakkalas den 16 juli med boksläpp. 
Kakboken kommer att kosta 150:- och kan 
förbeställas på hemsidan 
www.hembygd.se/medaker eller genom att 
kontakta Gerd 070-622 20 63.  

Det kommer att bli mycket sång och musik vid 
Abramsgården under sommaren och 
dessutom cykel-, bil- och bussutflykter. Vill  du 
hjälpa oss att göra klart vår logbyggnad 
kontakta  Robert 0589-6 601 60 eller Tommy 
070-263 96 59. 

Välkommen som medlem i Medåkers 
Hembygdsförening. Avgift 100:-/person men 
högst 150:-/hushåll. Betala till bankgiro  
794-9910 eller Swish 123 668 8485. Tack på 
förhand! 

mailto:kontakt@medaker.se
mailto:bladet@medaker.se

