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Medlemsbrev nr 1
Du håller nu Åkers Hembygdsförenings medlemsblad nummer 1 i
din hand. Förhoppningsvis tycker du det är intressant med denna
kontakt. Styrelsens plan är att du skall få två medlemsblad per år
där vi kan lämna information om sådant som vi tror intresserar dig
Skall vårt medlemsblad ha något särskilt namn som visar att det är
medlemsblad för Åkers Hembygdsförening? Vad skall i så fall
namnet vara? Kom gärna med förslag. Det förslag som styrelsen
finner bäst får en bok som tack och naturligtvis nöjet att se sitt
förslag på kommande medlemsbrev. Skicka ditt förslag till:
Åkers Hembygdsförening, c/o Pehr Bengtsson, Skördevägen 86 C,
640 60 Åkers styckebruk, eller som e-post till:
pehr.bengtsson@akershembygd.se.

Museet
Museigruppen har under Evert
Lidens ledning lagt ned en hel
del arbete för att utveckla och
förnya verksamheten. Efterhand som tid, idéer och ork
finns, kommer fler förändringar, vilka vi kommer att
rapportera om i medlemsbladet.
Sedan några år finns en

intressant
fotoutställning
med Callegrafens foton som
Harry Lindblad har hjälpt
till att skapa. Nu finns även
foton och berättelser om alla
skolor som funnits i Åker,
från den minsta i Marietorp
till nuvarande Åkerskolan.
En mängd klassfoton finns
också att beskåda, kanske
Du är en av alla gamla

elever som finns med.
Du kanske är intresserad av
att några dagar per säsong

hjälpa till som guide/museivakt?
En både trevlig och lärorik
utbildning planeras till våren
2007.

Historien om Sörmland
Tänk dig att promenera runt i Åker och här och var, vid en väl synlig
skylt, kunna läsa om vår historia. Varför ser det ut som det gör? Vad
har varit här förut? Varför heter det så? Frågor likt dessa är tänkta att
få sina svar i det skyltprogram som Strängnäs kommun och
Sörmlands Museum diskuterat fram. I bland annat Nyköping
(Historien längs ån) och i Katrineholm (Om industrisamhället) finns
redan liknande historiska vandringar. Här i Åker är det historien om
”människorna, bruket och kanonerna” som skall beskrivas. Vår
Hembygdsförening kommer att delta i arbetet med skyltarna.
Huvuddelen av skyltarna kommer att placeras i Åker men naturligtvis kommer även Skottvång med flera platser att uppmärksammas.

Våra grannar
Länna Hembygdsförening har i höst följande på sitt program:
• 16 sept, utflykt till Sparreholms slott
• 7 okt, utflykt till Mälsåkers slott
• 18 nov, Matträff i Sockenstugan kl 1300
• 9 dec, julmarknad i Sockenstugan.
Mariefreds hembygdsförening bjuder bland annat på följande:
• 25 okt, När polackerna kom till Mariefred. Mariefredsskolan.
• 3 dec, julmarknad i hembygdsgården
• 17 jan, Brasafton med besök av nye slottsfogden.

n Åker! Hembygdsföreningens styrelse är intresserad av att få ta del
av dina minnen. Särskilt är det från 1940-talet och framåt. Även
1990-talet är idag historia! Så därför kan såväl gammal som ung
delta. Säkert berättar du ofta om intressanta och kanske även roliga
händelser du minns. Just dessa små händelser är vi intresserade av.
Det kan bli en sida i medlems-brevet och i framtiden kanske även en
bok med ”Åkersbor berättar om 1900-talet”. Skriv ned din historia
eller skriv bara att du har något att berätta som kanske kan vara av
intresse. Då kommer vi att kontakta dig så får du berätta och vi
skriva. Tänk på att det du kanske inte tycker är något särskilt att
berätta troligen är intressant för yngre och de som kommer efter. Det
du gjort eller upplevt är morgondagens historia.
Hur gick det till i Åkers Folkets Park? Hur var det att åka tåg till
avkroken Strängnäs? Vad minns du av motorvagnen till Mariefred?
Nilssons, Janssons, d.v.s. affären längs Forssavägen, har du några
bilder och kanske historia om dem? Har du några intressanta minnen
om Åkers ”kommunalpampar”? Fanns det taxistation i Åker? Med
alla dessa funderingar hoppas jag att vi satt fart på din berättarlust.
Nu är det din tur att fatta pennan. Skicka din historia till Åkers
Hembygdsförening, c/o Pehr Bengtsson, Skördevägen 86 C, 640 60
Åkers styckebruk. Det räcker även med namn, adress och
telefonnummer så kontaktar någon i styrelsen dig.

Frivillig?
Styrelsen har behov av en hjälpande hand då och då för att klara av
alla arrangemang vi har. Vi skickar därför med ett frågeforumlär
som vi hoppas du vill ta dig tid att läsa genom. Kryssa därefter gärna
för några av punkterna där du tycker du kan vara med och hjälpa till.
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Vi vill ha din historia!
Visst har du en massa minnen från Åker! Hembygdsföreningens
styrelse är intresserad av att få ta del av dina minnen. Särskilt är det
från 1940-talet och framåt. Även 1990-talet är idag historia! Så
därför kan såväl gammal som ung delta. Säkert berättar du ofta om
intressanta och kanske även roliga händelser du minns. Just dessa
små händelser är vi intresserade av. Det kan bli en sida i medlemsbrevet och i framtiden kanske även en bok med ”Åkersbor berättar
om 1900-talet”. Skriv ned din historia eller skriv bara att du har
något att berätta som kanske kan vara av intresse. Då kommer vi att
kontakta dig så får du berätta och vi skriva. Tänk på att det du
kanske inte tycker är något särskilt att berätta troligen är intressant
för yngre och de som kommer efter. Det du gjort eller upplevt är
morgondagens historia.
Hur gick det till i Åkers Folkets Park? Hur var det att åka tåg till
avkroken Strängnäs? Vad minns du av motorvagnen till Mariefred?
Nilssons, Janssons, d.v.s. affären längs Forssavägen, har du några
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Frivillig?
Styrelsen har behov av en hjälpande hand då och då för att klara av
alla arrangemang vi har. Vi skickar därför med ett frågeforumlär
som vi hoppas du vill ta dig tid att läsa genom. Kryssa därefter gärna
för några av punkterna där du tycker du kan vara med och hjälpa till.

Du får gärna kryssa för flera aktiviteter. Vi kommer att kontakta dig i
god tid före genomförandet för att se om du kan ställa upp några
timmar. Observera att du inte förbinder dig på något sätt utan kan
från gång till gång avgöra om du vill och kan delta.
__________________________

Banverket planerar för dubbelspår
Den 28 juni var ett stort antal föreningar inbjudna av Banverket till
Strängnäs. Här presenterade Banverket planer för framtida utbyggnad
av järnvägen till dubbelspår. Banverkets vision är att hela sträckan
Södertälje – Eskilstuna med tiden skall bli dubbelspår. I nuläget är det
dock fråga om att göra vissa delar till dubbelspår för att förbättra
punktligheten och kunna utöka turtätheten.
Flera alternativ fanns framtagna för vidare studier. Nu ville man, som
en grund för fortsatt planering, få föreningarnas syn på naturvärden,
kulturhistoriska värden, de vilda djurens rörelser med mera. Omfattande undersökningar hade redan gjorts, nu ville man höra om
föreningarna hade något att komplettera med.
För vår del kan det eventuellt bli aktuellt med dubbelspår från
Läggesta till Grundbro. Det vi framförde var behov av mer
omfattande utgrävningar på Lida gärde vilket man var helt på det
klara med. Vidare påtalades den geologiskt intressanta bergformationen strax nordväst Läggesta där berget, långt efter inlandsisen,
plötsligt spruckit och sjunkit (jordbävning?). I övrigt är det inget som
påverkar vårt område.
Utbyggnaden kan ske med tidigaste start 2010.
Har Du en e-postadress?
Då får du gärna meddela den till styrelsen. Vi kan spara både pengar
och tid genom att du får informationen elektroniskt. Anmäl din epostadress till pehr.bengtsson@akershembygd.se.
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