
  

 
 
 
 
 
 

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 
 

MEDÅKERS hemsida 

www.medaker.se 

Där hittar du bl. a. äldre nummer av 
Medåkersbladet 

KYRKAN 

  4 mar 18.00 Gudstjänst  CS/ÅW 

  7 mar 14.00 Andakt Klockargården  EW/ÅW 

14 mar 14.00 Syföreningsmöte   

18 mar 10.00 Gudstjänst  EW/EH  
Medåkers Kyrko & Hembygdskör 
Kyrksoppa i Klockargården efter 
gudstjänsten 

29 mar 19.00 Skärtorsdagsmässa EW/EH   

   1 apr 15.00 Gudstjänst  EW/EH  
Medåkers Kyrko & Hembygdskör  

   4 apr 14.00 Andakt Klockargården EW/ÅW 

   8 apr 18.00 Gudstjänst  EW/BRB 

 11 apr 14.00 Syföreningsmöte 

 
Soppsöndag i Klockargården 

Söndagen den 18 mars 11.00 - 14.00 
Soppa, smörgås, kaffe och kaka. Lotterier. 

Vuxna 50 kr (barn gratis) 
 

I årets fastekampanj samlar vi pengar till 
Att resa sig starkare 

Hjälp från att bara överleva till att leva ett 
normalt liv igen efter en katastrof. 

 
Alla varmt välkomna! 

 

Sponsor? 

Medåkersbladet söker sponsorer! Varje nummer kostar ca 1 500 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 man så vill, kan en sponsor få sitt namn eller firmanamn omnämnt eller en annons i det 
aktuella bladet. 

 

FRAMTID MEDÅKER 

På årsmötet den 15 april kommer, förutom de 
sedvanliga punkterna på dagordningen ett 
förslag från styrelsen att tas upp. 

Förslaget avser några smärre ändringar av 
stadgarna.  

Vi söker fler styrelsemedlemmar, inte för att 
styrelsearbetet är så betungande, utan för att 
det behövs fler personer i diskussionerna 

Dessutom kommer vi att ta reda på intresset 
för att bygga en solcellspark i Medåker.  

Lite information om en solcellspark hittar på 
http://www.swedensol.se/solceller-solel 
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Nummer 171  

MEDÅKERSBLADET 

Februari 2018 

 

 EWERT LJUSBERG 

kommer till Medåkers Bygdegård lördagen den 24 mars 2018.  
 

Föreställningen börjar kl. 19.00, men dörrarna öppnar redan kl. 18.00 så att vi 
hinner äta innan Ewert drar igång. Maten blir gulaschsoppa, smör och bröd samt 
läsk/lättöl. Vill du ha vin etc. får du ta med det själv. OBS! Anmäl eventuell allergi. 
I pausen blir det kaffe med kaka.  

Biljettpriset är 250 kr inklusive mat. Antalet platser är begränsat. 
 
Vill du köpa biljetter till föreställningen finns det följande sätt: 

• Förköp: Betala 250 kr per biljett till Bygdegårdens bankgiro: 5633 - 7173.  

Ange namn och telefonnummer. Biljetten får du vid entrén den 24 mars. 

• Vid dörren den 24 mars, om det finns platser kvar vill säga. Kontant eller via Swish.  

OBS! I detta fall får du enbart kaffe, ingen mat. Samma pris. 

• Har du några frågor kan du ringa Janne 073 349 11 24 

Sammanställning av ÅRSMÖTEN i Medåker   

Medåkers Hembygdsförening - tisdagen den 13 mars 2018 kl. 18.30 i Bygdegården 

Medåkers Bygdegårdsförening - söndagen den 25 mars kl. 13.00 i Bygdegården  

Medåkers Idrottsförening - söndagen den 25 mars kl. 15:00 i Bygdegården 

Medåkers Samfällighetsförening - onsdagen den 28 mars kl. 18.00 i Klockargården 

Framtid Medåker - söndagen den 15 april kl. 16.00 i Bygdegården 

. 
 



 
HEMBYGDSFÖRENINGEN 

Medåkers Hembygdsförening kallar 
medlemmarna till årsmöte i Medåkers 
Bygdegård, lilla salen, tisdagen den 13 mars 
2018 kl. 18.30. Årsmötesförhandlingar, besök 
av någon gäst samt avslutning med kaffe och 
smörgåstårta. Varmt välkomna!  

Inför årsmötet tar vi gärna emot förslag på 
aktiviteter som vi kan genomföra under året. 
Lördag 14 juli är vikt för Medåkersstämman 
och söndag 22 juli blir det kakkalas. 

Vi kommer att göra en resa som troligen 
kommer att gå till Grythyttan. Kontakta Gerd 
070-622 20 63 eller mail gerd.kold@telia.com 
med dina idéer. 

Byggnadsarbete vid Abramsgården 
återupptas så snart vädret tillåter. Vi har fått 
bidrag från Riksantikvarieämbetet till 
uppförande av en handikapptoalett och även 
detta skall påbörjas under våren. 
Arbetskvällar på måndagar blir det fr.o.m. maj 
månad.  

Medlemsavgiften 2018 är 100:-/person men 
högst 150:-/hushåll. Glöm inte att meddela hur 
många ni är i familjen.  

Vi hoppas på fler barn och ungdomar bland 
våra medlemmar och kommer att göra någon 
aktivitet vid Abramsgården för de yngre. 

Bankgiro 794-9910 eller Swish 123 668 8485 
är det som gäller för inbetalning av avgiften.  

Vi har inte längre något plusgirokonto. Det går 
naturligtvis också bra att betala kontant till 
kassören Robert Löthgren vid t.ex. årsmötet.  

Kassören kan nås på  mailadress 
hult.lothgren@gmail.com eller  
telefon 0589-66 01 60. 

Hembygdsförenings hemsida 
www.hembygd.se/medaker hålls uppdaterad.  

Välkomna till ett spännande 2018! 

 

 

Medåkers Samfällighet 

Välkomna på årsmöte för Medåkers 
Samfällighetsförening! 

Onsdagen 28 mars kl. 18.00 i 
Klockargården 

Är du intresserad av att engagera dig ideellt i 
din hembygd och har tid ca 1 - 2 timmar 
varannan månad att mötas och planera hur 
bl.a. vägar och grönområden i Medåkers 
samfällighet ska skötas? Då är du hjärtligt 
välkommen att engagera dig i vår styrelse!  

Vi behöver fler aktiva i vår styrelse, både på 
ordinarie och suppleantplatser! 

Vi söker även en ny vägfogde!  

Är du intresserad av att engagera dig i 
styrelsen eller som vägfogde, kontakta 
ordförande Kent Onell på tel. 070-767 34 21. 

//Styrelsen Medåkers samfällighetsförening 

 
 

 

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN 

Förslag som kommer att tas upp på 
årsmötet. 

På årsmötet den 25 mars kommer, förutom de 
sedvanliga punkterna på årsmötet, ett förslag 
från styrelsen att tas upp.  

Förslaget går ut på att den ekonomiska 
föreningen ska överlåta fastigheten till den 
ideella föreningen. 

Bakgrunden är följande. För ett antal år sedan 
bestämde Arboga kommun att ekonomiska 
föreningar inte ska kunna få kommunalt 
verksamhetsbidrag.  

Då startade styrelsen en ideell förening som 
drev bygdegårdens verksamhet vidare. 

I detta läge var den ekonomiska föreningen 
fortfarande ägare till fastigheten. 

Före år 2017 behövde Bygdegårdar inte 
betala fastighetsskatt, men numera måste de 
bygdegårdar som ägs av en ekonomisk 
förening betala fastighetsskatt, 3 000 kr/år. 

Därför föreslår styrelsen att fastigheten 
överlåts till den ideella föreningen så att vi 
slipper betala fastighetsskatt. 

 Bli medlem! 

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 
2018.  

Förutom att du stöttar Bygdegården kan du 
t.ex. gå på filmklubbens visningar alldeles 
gratis. Visningarna anslås vid skolan och på 
facebook. Dessutom får du rabatt när du hyr 
lokal i Bygdegården.  

Medlemsavgiften är 50 kr och gäller för alla i 
familjen.  

Betala via bankgiro 5633 - 7173; ange namn 
och telefonnummer. 

Observera att även föreningar och företag kan 
vara medlem i Bygdegårdsföreningen. 

Skicka gärna in material till nästa Medåkersblad som kommer i april 

mailto:gerd.kold@telia.com
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MEDÅKERS IF 

ÅRSMÖTE 

Medåkers IF årsmöte hålls söndag 25 mars  
kl. 15.00 i Medåkers Bygdegård. 

Medlemsförslag och motioner ska sändas till 
anna-lena.sonnerfelt@medakersif.se senast 
den 25 februari. 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos 
Anna-Lena Sonnerfelt. 

Röstberättigade på årsmötet är de 
medlemmar som betalt in medlemsavgiften. 

Kom och gör din röst hörd. Efter sedvanliga 
årsmöteshandlingar bjuds det på fika.  

Varmt välkomna! 
 

Medåkers IF Medlemsavgift 2018 

Har du inte fått någon medlemsfaktura för 
2018 på din mail? 

För att vara effektiva, och för att tänka på 
miljön, skickar vi medlemsfakturorna per mail.  

Om du inte har fått någon faktura så saknar vi 
troligen din mailadress. Meddela adressen till 
anita.tjerneld@medakersif.se så ordnar vi det.  

Om du vill ha fakturan på papper så 
tillkommer 10 kr. Ring då till Anita 
0731-81 18 37, så får du den med posten 
istället. 

Medlemsavgift 2018: 
* Vuxen 100 kr 
* Barn 50 kr 
* Familj max 300 kr 

 

MIF Fotboll barn & ungdom 

Inomhusträningar Gäddgårdsskolan fyra 
söndagar 4, 11, 18 och 25 mars kl. 12-14 

Inomhusträningar Sturehallen tre söndagar  
fr o m 8/4 kl. 10-12 

24 april träningsstart utomhus Parkuddens IP 

Kontakt: Anders Jacobsson,  
mail: anders.jacobsson@medakersif.se eller  
tel. 070-731 24 33 

 

MEDÅKERS IF 

 

MIF Skidor barn & ungdom 

Torsdagsträning kl. 18.00 för barn & ungdom 
så länge vi har snö! 

Sportlovsaktivitet: kom och åk skidor på 
Parkuddens IP på sportlovet! Under onsdagen 
den 28 februari kl. 13.00 - 16.00 finns ledare 
på plats och MIF/Arboga kommun bjuder på 
korv. Ställs in vid snöbrist. 

Barnens Vasalopp söndagen 4 mars kl. 14.00 
Parkuddens IP. Ingen föranmälan behövs. 
Skidor och pjäxor finns att låna. Vi bjuder 
såklart på blåbärssoppa. 

Kontakt: Katja Makkonen,  
mail: katja.makkonen@medakersif.se eller  
tel. 070-749 57 55 

MIF Skidor vuxna 

Coreträning tisdagar kl. 19.00 – 20.00 
Medåkers gymnastiksal.  
Kontakt: Anna-Carin Gillheim, 076-918 44 38. 

MIF Boule 

Välkommen varje tisdag kl. 14.00 – 16.00 till 
Medåkers bygdegård för att spela 
inomhusboule. 

Kontakt: Sten Jansson, 0589-66 01 57 

 

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN 

Den nya prislistan ser ut som följer: 
 

Hyra av Pris 

Hela Bygdegården (helg) 2 400 kr 

Hela Bygdegården 1 800 kr 

Hela nedre våningen 1 200 kr 

Lilla salen 500 kr 

Multimediasystem 150 kr 

Köket 400 kr 

Konferensrum A o B 150 kr 

Arbetsrum C 100 kr 

Specialpriser för barnkalas   

Nedervåningen 500 kr 

Multimedia 100 kr 

Medlemmar i Medåkers Bygdegård har rabatt 
på ovanstående priser. 
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