
Trivselträff i Sockenstugan 

 

”Vad händer i Österfärnebo/Gysinge” 

Den 20 oktober samlades 26 Seniorer i Sockenstugan, för att ta del av vad som händer i bygden. 

Först ut var Anette Johansson, chef för äldreomsorgen i Österfärnebo. Anette ansvarar för 

Solängsgården och de som har hemtjänst i sina hem. Vi har ju berömt äldreomsorgen för deras 

arbete under pandemin, inga fall har rapporterats under ett och ett halvt år, mycket tack vare en 

stabil personal. 

Det som nu stod i focus var den kommande helrenoveringen av Solängsgården. Tekniska kontoret 

svarar för allt från projektering till genomförande, något tidsperspektiv finns inte för närvarande. 

Enligt den planering som genomförts så krävs att alla boende evakueras, det är planerat att ske till 

Tallen i Norrsätra. Omsorgen bedömer att de boende behöver så mycket omsorg så det är svårt att 

hitta något annat alternativ. Inget intagningsstopp kommer att ske för Solängsgården del. 

Sedan kom Pelle Svensson, boende på Mattön. Pelle har engagerat sig mycket i bygdens liv sedan 

han flyttade till Gysinge.  

Han är nu anställd på PRO:s folkhögskola, vi var naturligtvis intresserade hur det har gått med alla 

turer kring försäljning av fastigheten/Gysinge Herrgård. Just i går blev det klart med försäljningen till 

nya ägarna Jula Hotell och Konferens. Folkhögskolan blir nu hyresgäst hos Jula.   

Det har hänt en hel del i Gysinge under senaste åren; Äventyrsservice har flyttat till flottnings-

området, företaget drivs av Johan och Anki Wadén och de är intresserad av att överta området; 

Gysinge Brukshandel har fått ny arrendator. De svarar också för ställplatserna vid flottningsområdet; 

”Gysinge vårdhem” är nu nedlagt sedan många år, nya ägare har nu övertagit fastigheten, där bedrivs 

olika företagsverksamhet, NEDA har kontor; Vandrarhemmet har fått ny företagare; Antik och Loppis 

– Krister Ögren; Galleri Blå – konstutställningar. 

Pelle har själv startat företaget Gysingedroskan.  

Vi hälsade vår nya ICA-handlare välkommen till bygden – Oskar Lindberg. Oskar har flyttat med sin 

familj till Torsåker där de köpt en fastighet med möjlighet till odling och lite skogsbruk. Oskar 

berättade om hur det går till att bli godkänd som ICA-handlare.                                                                          

Vi var ju intresserade om hur vi kan stärka bygden genom att handla i vår lokala butik. Vi diskuterade 

sortimenten i vår ICA Nära butik. Han kommer om möjligt anpassa sortimentet allt eftersom det finns 

ett köpbehov. En liten affär kan givetvis inte ha lika stort sortiment som en ICA Kvantum affär. Det 

finns allt i vår affär och för vårt dagliga behov och det är vi tacksamma för. 
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