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HEMBYGDSFÖRENINGEN
Denna sommar blir ingenting sig likt!
Midsommarfesten på Abramsgården är
inställd liksom sommarprogrammen i juli men
vi kommer i alla fall att sätta upp en majstång.
Spelmansstämman går inte heller att
genomföra i år men Bengan Janson har lovat
att komma nästa sommar.
Vi fortsätter med våra fixarkvällar på
Abramsgården på måndagar med början
kl. 17.00. Denna sommar får vi ägna åt
skötsel av gården.
Tommy Karlsson har lämnat oss i stor sorg
och saknad. Anders Jany efterträder honom
som ordförande.
Hembygdsföreningen önskar er alla en riktigt
skön men annorlunda sommar.
Abramsgården finns tillgänglig om man vill ta
med sig eget fika och sitta i trädgården men vi
kommer inte att ha några öppettider.
Förhoppningsvis är pandemin snart över!
Besök gärna vår hemsida
www.hembygd.se/medaker
Kontakt:
Anders 076-290 19 90,
Gerd 070-622 20 63,
Robert 079-077 66 01
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MEDÅKERS IF
Summer 20 - Landslagets Fotbollsskola
I år arrangerar Medåkers IF för femte gången
Landslagets Fotbollsskola / Summer 20 för
åldrarna 5-13 år, flickor och pojkar, vecka 28.
Varmt välkomna!
Summer 20/Fotbollsskolan arrangeras vecka
28, 9 - 12 juli, torsdag – söndag på
Parkuddens IP i Medåker. Kostnad är 0 kr per
person då fotbollsskolan finansieras av RF
SISU och ingår i Summer 20. I avgiften ingår
lunch samtliga dagar. Det ingår även
Landslagets Fotbollsskola T-shirt, vattenflaska
och fotboll som man får första dagen. Alla
barn får diplom och Landslagskortet med olika
erbjudanden sista dagen!
Har du några frågor kontakta:
Anders Jacobson 070-731 24 33 eller
Mikael Gustavsson 076-637 11 72.
Landslagets Fotbollsskola är en del av svensk
fotboll och är en viktig prioriterad verksamhet.
Fotbollsskolan har vuxit till Sveriges största
Fotbollsskola!
Förutom fotboll gör vi också andra roliga
lägeraktiviteter tillsammans.
Sista anmälningsdag är onsdag 17 juni.
Begränsat antal platser.
Det är viktigt att man anmäler sig i tid, endast
då kan vi garantera att barnen får materialet
första dagen. Vad gäller storlek på t-shirt
rekommenderar vi att ni väljer detta efter att
ha tittat igenom storleksguiden som finns inne
i anmälan.
Välkomna!
https://start.landslagetsfotbollsskola.se/…/…/
webanmalan/new
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Medåkers Friskola
För ett levande Medåker och en levande
landsbygd, så vill vi ha en skola i bygden. En
skola är viktig för utvecklingen och
attraktionskraften som finns här.
Styrelsen för Medåkers Friskola ekonomisk
förening har 2020-06-09 fått ett beslut från
Skolinspektionen på sin ansökan att som
huvudman starta fristående grundskola i
Medåker till höstterminen 2021. Tyvärr är
beslutet ett avslag på ansökan.
Styrelsen har 3 veckor på sig att överklaga
beslutet och åtgärda de punkter som
Skolinspektionen anmärkt på.
Följande stora punkter måste lösas:
• Finansiering av skolfastigheten. Arboga
kommunfastigheter har ett bokfört
värde på 4,3 miljoner på fastigheten.
Skolinspektionen ser inte att vi har en
ekonomisk möjlighet att överta
skolfastigheten.
• Sämre ekonomiskt resultat läsår
2023/2024 enligt vår inlämnade
elevprognos och budget.
Även följande punkter av enklare karaktär ska
åtgärdas:
• Urvalskriterierna som står i stadgarna
godtogs ej. Närhetsprincipen och förtur
för förskolebarnen behöver tas bort, så
att Medåkers Friskola tydligt är öppen
för alla.
• Hemkunskapslokal. Skolinspektionen
avslog vår plan för
hemkunskapsundervisningen.
Styrelsen ser inte ovanstående punkter som
omöjliga att hantera, och kommer att lämna in
en överklagan. Dock är det viktigare än
någonsin att alla som vill ha en skola i
Medåker visar sitt stöd och hjälper till med att
hitta lösningar till finansieringen av
fastigheten.
Skolstart till höstterminen 2020 är därmed inte
möjlig, utan vi siktar på att kunna starta
Medåkers Friskola till höstterminen 2021,
enligt den ursprungliga ansökningsprocessen.

Medåkers Friskola
En förutsättning i nuvarande läge, är ett
kapital för en skolstart- för att kunna köpa
skolan, iordningställa skolan med allt tänkbart
innehåll, anställa personal, ordna utemiljön
och för att få allt på plats- tills vi ska öppna
dörrarna för våra elever.
Tack till er som blivit våra medlemmar!
Vi är idag ca 80 medlemmar och just DU är
viktig för oss.
Vill du bli medlem i vår förening?
Besök hemsidan www.medakersfriskola.se för
att bli medlem eller besök vår brevlåda på
anslagstavlan mittemot gamla affären för att
fylla i ett formulär. Information om var
ansökan lämnas finns i formuläret.
Är du företagare? Håll utkik efter vårt
sponsorsevent!!
Vårt arbete i styrelsen fortskrider på flera plan,
vi träffas varje söndag för att stämma av och
fortsätta planera framåt för vår skola.
Vi välkomnar alla tankar och idéer kring
Medåkers friskola, har just du en idé hur du
vill bidra eller något du tycker att vi kan
behöva veta, hör av dig!
Katja Makkonen, kommunikatör.
Telefon: 070-749 57 55
Mikael Gustafsson, ordförande.
Telefon: 076-637 11 72
eller maila på info@medakersfriskola.se

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN
BLI MEDLEM
Du kan fortfarande bli medlem i
Bygdegårdsföreningen genom att betala
medlemsavgiften för 2020.
Förutom att du stöttar Bygdegården kan
barnen 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 per år och gäller för
hela hushållet.
Betala via bankgiro 5633-7173; ange namn
och helst telefonnummer.
Observera att även föreningar och företag kan
vara medlem i Bygdegårdsföreningen.

Sett i DN

FRAMTID MEDÅKER
Sökes - Webbredaktör med ansvar

REBUS
Historieläraren ritade ett T på svarta tavlan
och sa att detta var en gammal egyptisk
rebus, som han själv sett i gravkammaren i en
pyramid.
Svaret finns längst ner på sista sidan
*******
Jag har en bekant som heter Knut, han är
fastighetsmäklare så han kallas för Husknut.
*******
Tack för maten, den var god, godare hade
varit onödigt.
*******
I natt stod jag och snackade med månen, den
var också full.
*******
-

Har du bott hela livet i det här huset?

-

Nä, inte än

*******
I natt drömde jag att jag åt en jättestor
marshmallow. Å när jag vaknade var kudden
borta.
*******
Boxaren överraskades av att
boxningsmatchen blev inställd.
-

Det känns som ett slag i ansiktet.

Är du intresserad av webben och Facebook?
Vill du ansvara för fortsatt utveckling och
innehåll av medakersbygden.se på webben
och Facebooksidan Midhakir,hör i så fall av
dig till oss (leif@stenhagen.nu)
Du behöver kännedom om Wordpress för
hemsidans utveckling.
/Framtid Medåker

KYRKAN
20 juni 11.00 Friluftsgudstjänst
IA/JV
Klockargården
Ta gärna med dig eget fika!
5 juli 18.00 Musik i sommarkväll,
Lumos, kvartett med
Clara Brorson sopran,
Maria Nylander alt,
Tobias Johansson tenor,
Oskar Bengtz bas.
26 juli 18.00 Musik i sommarkväll,
Maria Jauring Törnblom sång och flöjt
Birgitta Rosenquist Brorson piano
16 aug 18.00 Musik i sommarkväll,
Elin Olsson tvärflöjt,
Hanna Drakengren orgel och piano
30 aug 18.00 Gudstjänst
EL/BRB

KYRKAN
Begränsat antal besökare på konserterna i
kyrkan, om du vill ha säker plats ring kyrkans
växel 0589 884 00 och boka. Tala in ett
meddelande om du blir kopplad till
telefonsvarare.
Det går även att reservera plats genom epost: arbogabygdens.forsamling@
svenskakyrkan.se
I mån av plats kan du komma direkt till kyrkan
och komma in. Är du det minsta sjuk – stanna
hemma.
Gudstjänst varje söndag kl. 11 i
Heliga Trefaldighets kyrka.
För att boka kyrktaxi ring Arboga taxi
0589-66 66 66. Enkel resa kostar 20 kr.
Tipspromenad finns uppsatt på kyrkogården.

SOMMARÖPPET I KYRKAN
Under sommarlovet
Vardagar
7 - 16
Helgdagar
9 - 18
Tiderna kan variera.

Dag Köld och Eeva Mali går i pension i
sommar.
Ny kyrkogårdsvaktmästare Timo Kastner som
börjar sin anställning 16 juli.
Ny diakon Ulrika Picadon anställd från 15 juni.
För aktuell information se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/arboga eller på vår
sida på facebook.

Svar på rebusen på förra sidan:
Tutankamon dvs ”T utan kamon.”

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

