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BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN 

Bli medlem! 

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 
2020. 

Medlemsavgiften är 50 kr och gäller då för 
hela hushållet. Betala via bankgiro 5633-
7173. Ange namn, och adress eller 
telefonnummer. 

HEMBYGDSFÖRENINGEN 

Det är mycket som händer runt om i världen 
nu och vi måste vara försiktiga med hur vi 
lever. Ingen vet hur länge Covid-19 kommer 
att påverka allt och det är i skrivande stund 
oklart om vi kommer att kunna genomföra 
några publika arrangemang på Abramsgården 
i sommar. Återkommer till det i juninumret.  

Ta gärna en titt på vår hemsida 
www.hembygd.se/medaker där vi kommer att 
meddela ev. inställda program. 

En vårstädning utomhus på Abramsgården för 
att snygga upp efter vintern är planerad till 
lördag 25 april med start kl. 09.00.  

Välkommen men ta med eget fika. Vi kan 
prata bort en stund på behörigt avstånd. 
Påminner om medlemsavgiften 2020 är 
100kr/person men högst 150kr/hushåll.  
Betala till bankgiro 794-9910 snarast. Det går 
också bra med Swish 123 668 84 85. Tack till 
alla er som redan betalat! 

Ta hand om er och håll tummarna för att 
Coronakrisen snart är över 

 

 

MEDÅKERSLOPPET 

Medåkersloppet 2020 - Inställt  

Styrelsen för Medåkersloppet har beslutat att 
ställa in Medåkersloppet 2020 p.g.a de 
aktuella direktiven från Folkhälsomyndigheten 
avseende folksamlingar och smittspridning av 
Covid-19. 

Det är självklart mycket tråkigt att behöva 
ställa in, men de krav som ställs från 
myndigheterna gör det ohållbart att 
genomföra arrangemanget. Vi vill dock 
uppmana folk att ta sig ut i spåren och ut i 
skogen, för motion och frisk luft. Spåren 
kommer att röjas som vanligt och ställas 
iordning för alla som vill ut och röra på sig. 

Vi ser fram emot att vara tillbaka 2021 med 
förnyade krafter. Ta hand om er till dess. 

//Styrelsen Medåkersloppet 
 
 
 

 

MEDÅKERS IF 

Påverkan från Covid-19 på 
träningsaktiviteterna i Medåkers IF 

Medåkers IF följer noga de direktiv som ges 
löpande av Riksidrottsförbundet kring träning 
och idrottande. Det är viktigt att vi fortsätter 
röra på oss, men är medvetna om hur vi kan 
anpassa verksamheten till att minimera risken 
för smittspridning. Träningsverksamheten i 
MIF är i nuläget fokuserad på 
utomhusaktiviteter. 

Medlemsfest 6 juni – framflyttad 

Den traditionella medlemsfesten 6 juni flyttas 
till augusti/september. Nytt datum kommer att 
meddelas via hemsida och FB. 

 

 

Bladets framtid säkrad 

Det är med glädje jag kan konstatera att 
Medåkersbladets framtid är säkrad t.v. 

Följande har erbjudit sig att vara sponsorer: 
Arbogabygdens Församling, Bröderna Kölds 
åkeri, EcoKlimat, K-schakt, Medåkers 
hembygdsförening, Medåkers kyrkliga 
syförening, Pinocchio teknikinformation, 
Widéns lantbruk och Östberga lantbruk, 

Tack för det/Janne 

http://www.hembygd.se/medaker


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

MEDÅKERSBLADET 
Utgiven av Framtid Medåker. Kommer ut ca sex gånger per år, oftare om det kommer in 
mycket material. Manusstopp den 10:e varje jämn månad. Kommer ut ca två veckor senare. 
Material skickas till Jan Lindström, Dal Dalhem 235, 732 96 Arboga, tel. 0589-911 24. 
Använd gärna e-post: bladet@medaker.se 
 

KYRKAN 

10 maj 18:00 Gudstjänst  EW/ÅW 

  7 jun 15.00 Gudstjänst  EW/HD 

12 jun 08.00 Skolavslutning  EW 

20 jun 11.00 Friluftsgudstjänst 
Klockargården  

Dessa gudstjänster planeras om inga nya 
begränsningar införs. Gudstjänster i 
församlingen kommer att sändas via vår 
facebooksida. Uppdaterad information om 
verksamhet och gudstjänster finns på 
hemsidan www.svenskakyrkan.se/arboga. 

Kyrkan är öppen varje onsdag kl.14.00 - 16.00 
och bemannad med församlingens personal 
för samtal.  

All verksamhet som vänder sig mot  
70-plusare är inställd, så även 
konsertverksamheten. Om restriktionerna tas 
bort till juni tar vi kontakt med de som brukar 
komma på andaktstunderna. 

Barn och ungdomsverksamheten pågår så 
länge skolorna hålls öppna. 

 

 
 

 

 

MEDÅKERS IF 

Fotboll – barn & ungdom 

Terminsstart måndagen 20 april. 

Måndagar & onsdagar kl. 18.00-19.30 
Parkuddens IP. 

Kontakt: Anders Jacobsson, 070-743 12 433 

Fotboll – A-lag 

Tisdagar & torsdagar kl. 18.00-20.00 
Parkuddens IP. 

Kontakt: Tim Nordstedt 070-750 27 69. 

Medåkers IF spelar i år i division 7 Herrar 
Västmanland. Seriestart är uppskjuten till 
början av augusti. Serien kommer att spelas 
som enkelmöten under hösten. Om 
situationen skulle tillåta att seriespel kan 
påbörjas tidigare än augusti så kommer 
omvärdering ske. 

Skidor & motion - barn, ungdom & vuxen 

Tisdagar & torsdagar kl. 18.00 – 19.00.  

Kontakt: Magnus Persson, 073-053 99 07. 
Plats varierar beroende på träning. SMS-
grupp finns med avisering om träningsaktivitet 
och plats. 

För övrigt vill vi passa på att uppmana alla 
som är friska och krya att ta sig ut på våra fina 
motionsspår i skogarna runt Parkudden och 
på Medåkersloppsspåret. 

Förutom vanliga elljusspåret är även MTB-
spåren bra skyltade för både 2,5 km, 5 km 
och 10 km, och lämpar sig väl till både mtb, 
löpning och skogspromenader. Ut och njut av 
den fantastiska skogen!  

 

Saxat ur DN 

- Gransamverkan mot tallar 

- Hellre insatt än utsatt  

- Efter självkörande bilar väntar vi nu på 
självgående skor 

 
Projekterar och installerar berg, mark och 

luft-värmepumpar för er fastighet. 

Solcellslösningar för villa, lantbruk och 
fastigheter. 

Utför service och reparationer på alla 
sorters värmepumpar och 

värmeanläggningar. 

Välkommen att kontakta oss för att prata 
energilösningar. 

Er lokala kontakt: 
Johan Johansson, 073-740 87 60 
johan.johansson@ecoklimat.se 
www.ecoklimat.se 020-30 50 00 

 

http://www.svenskakyrkan.se/arboga

