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Nästa nummer. Annonsbokningar & material inlämnas som vanligt senast fredag, kl. 12 (1 juni)
OBS! Utgivningsdagen är flyttad till torsdag 7 juni p.g.a. Nationaldagen
Vecka 21 Onsdag

Dagens Lunch 85 kr

Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

23/5 Biff a la Lindström med stekt potatis		
Torsdag
24/5
Kalops med kokt potatis
		
Fredag
25/5
Porterstekmedstektpotatis
Vecka 22
Måndag 28/5
Frukostkorv med pepparrotssås
			
Tisdag
29/5
Fläskmedlöksåsochpotatis
		Onsdag
30/5 Makaroni-pudding med smör			
Torsdag
31/5
Pannbiff,grönpepparsåsochstektpotatis
		
Fredag 1/6 Kotlettm.champinjonsåsochstektpotatis
Vecka 23
Måndag 4/6
Pyttipannamedäggochrödbetor
Tisdag 5/6	Raggmunk med fläsk
	Onsdag 6/6 Stängt (Nationaldagen)

Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se Se även menyn på gastrogate.se

www.romfartuna.se

Du kommer väl ihåg ...
Vårstädning m.m. i Hallsta By
24/5, kl.18
Grillkväll i Hallsta By. Medtag pic-nic 26/5, kl.16
Vi ses där! Välkommen!

Lasses Däck & Motor
Blommor & sättpotatis i trädgårdsbutiken
Nya sommarklänningar i presentbutiken
www. aroshandelshus.com

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

Skråmsta, 070-380 88 75
Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Hej! Än en gång är det trångt om saligheten. Det är ju trevligt för Skultunabladet

		

att det är välfyllt. Så länge det är det finns det hopp om framtiden för “Bladet”!
Nu får jag nöja mig med att påminna om att nästa nummer kommer ut torsdag 7 juni. Onsdagen är ju vår Nationaldag
och därmed helgdag! Se som vanligt alltid framsidan för information inför nästa nummer m.m.
Kåsör i detta nummer är en kvinna från grannbyn. Vi stötte ihop i en affär för ett par veckor sedan och jag är tacksam
över att hon kom fram och hälsade på mig. Det var länge sedan vi setts och vi hade mycket att prata om: Hennes fina
och duktiga söner, hennes nuvarande situation som du kan läsa om i kåseriet m.m. Hon beskriver sig själv som lugn
och tålig och jag kan bara instämma, men jag lägger gärna till: modig och mycket trevlig! Välkommen Åsa!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

En gång inflyttad alltid inflyttad?

”Du kommer inte härifrån, va?” En ofta förekommande inledning på ett samtal med en ny bekant på dansgolvet.
Det gör att jag slipper: ”Brukar du ofta gå hit?” och ger möjlighet för mig att berätta om Skåne och Kåseberga där
jag är född och uppvuxen. Kåseberga är en fin liten ort vid havet, på Österlen i sydligaste i Skåne, känt för Ale
stenar - och plötsligt är ”man på kartan”. Under min uppväxt var det friidrott, pingis som gällde i föreningningen
IF Ale. Båda mina föräldrar var ledare, så jag slapp inte undan så lätt. I tonåren kom mitt hästintresse. Jag fick en
liten fölunge när jag var 13 år, min far köpte honom. Jag sparade pengar och fick köpa och göra honom till min
egen när jag blev 15 år. Intresset höll i sig och Zambezie blev min på riktigt i 21 år.
Min skånska dialekt är jag mån om att behålla. Den har dock blivit lite ”förstörd” genom åren, beroende på
att jag inte bott i Skåne ordentligt sedan 1986. Min far har försökt lära mig prata skånskt bygdemål, men
detta känns helt omöjligt. En uttryck måste dock sorteras bort, som ”att säga ifrån om jag vill ha något”, det
funkar inte här, då skulle jag aldrig få något.
1993 blev jag hyresgäst på Tomta gård, en fantastisk fin gård och plats på jorden. Mina barn har växt upp som
Barnen i Buller byn med kompisar, trygghet, vuxna och skola i närheten. Jag trivs bra ute i natur och trädgård,
så att bo mitt ute på landet, nära skogen passar mig bra.
En del av er kan möta mig när jag är kyrkvärd, ett uppdrag jag haft sedan många år i Romfartuna kyrka och
Norrbo församling. En viktig uppgift, och varför det då, förutom att jag är lite religiös? Jo, detta ger en möjlighet
för mig, som inflyttad, att lära känna bygden, församlingen och människor. Detta känns viktigt när jag bor på
landet och i en mindre bygd.
Hoppar jag lite (eller mycket) bakåt i tiden, så blev jag arbetsterapeut 1986, 21 år gammal och därmed den
yngsta i Sverige. Jag flyttade från Lund till Uddevalla och tillbringade några år på Västkusten. Förutom att jobba
lärde jag mig dansa bugg där. När jag kom till Västmanland, för att arbeta på Sätra Brunn, var La´gårn i Skultuna
en av de första platser jag besökte. Tänk vad fantastiskt: Att man lär sig bugga på Västkusten och när man
kommer till ”Innestället i Västmanland” är det bara att ta någon i handen och så funkar turerna perfekt…
Jag arbetade många somrar som arbetsterapeut på Sätra Brunn och var ansvarig för Reumatikerprogrammet
som ingick i en del av rehabiliteringen. Mina föräldrar, som kände att jag var en ”förlorad skåning”, gifte bort
mig till Sätra Brunn, mer än till min då blivande man. När det gäller Sätra Brunn fortsätter jag att vara aktiv
där, i Muséegrupp och Vänförening. Muséet har en utställning som är öppen lördagar sommartid. Där roar
jag mig med att hjälpa till med öppethållning och träffa besökare. Jag är med i en härligt arbetsgrupp, som
jobbar helt ideelt med insamling av föremål, foto, datorisering etc.
I januari i år 2018 drabbades jag av en ”ny roll” och resa. Diagnosen bröstcancer förändrade en hel del. Rädsla - ja
den fanns. Särskilt innan jag träffade läkare och personal på Bröstenheten och Onkologen. Självklart vill jag bli
mer än 52 år. Trygghet har jag känt sedan jag träffade denna underbara och kunniga personal. I min personlighet
ingår tålighet och lugn, vilket jag är glad för. Allt stöd från familj, vänner, grannar och arbetskamrater har varit och
är så betydelsefullt. Nu är jag halvvägs igenom min resa. Jag har fått en del biverkningar av behandlingar, men när
jag vet orsaken är jag inte orolig. När håret faller, faller även en del av identiteten. Jag har märkt att det byggs upp
en ny, men kan fortfarande bli förvånad när jag ser mig mig själv i en spegel eller glasruta. Fortsättning på nästa sida g
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Det har en väldigt praktisk
sida att vara utan hår, vilket många andra säker upptäckt:
Snabbare i duschen, inga hårprodukter, kamning och
föning – allt faller bort.

Till stor del har jag klarat av att vara på mitt jobb, där
jag arbetar som arbetsterapeut på Reumatologkliniken
i Västerås, som för övrigt är världens bästa jobb. Det har
varit viktigt för mig att behålla rutiner, att möta kollegor
och till viss del patienter. Jag är väl medveten om att det
här valet inte kan finnas för alla andra i min situation,
och jag är glad att det har fungerat som det gjort för mig.
Jag har, och vill avsluta med några viktiga motton, som
jag försöker leva efter:
Att vara tacksam, nu menar jag inte ”dum- tacksam”, men
att ta tillvara dom där små sakerna i livet och att se dom.
Att möta blicken, hälsa och bekräfta dom jag möter .
Att vara mån om mina grannar, vänner och släktingar.
Att tänka och göra i små steg för att orka vardagen.
För att Elisabet inte ska bli nervös, ska jag nu avsluta
och skicka in mitt kåseri, så nu tackar jag för mig och
säger tack till er som har tagit er tid att läsa.
Kom ihåg att när och om vi möts: Har ni frågor, så fråga.
Varma Sommarhälsningar
Åsa Nilsson

Kom och upplev Kvarnbackadagen
hos scouterna på Bäckebo.

Lördagen 2 juni kl 10 - 15
Du kan pröva på:
TOVNING tillsammans med Margau
PRIMITIV MATLAGNING och
ÖVERLEVNADTEKNIKER med Fredrik
SMIDE med Greta
Utmana dig själv och kompisarna i
BACKKLÄTTRING och SCOUTFEMKAMP
GRILLA din egen hamburgare
på lägerelden m.m
KORPTRUMMAN underhåller
Välkommen!

Spara till buffert

Med ett buffertsparande är du bättre förberedd på större
utgifter eller en förändrad inkomst.
Var bättre rustad ekonomiskt när bilen går sönder eller om du blir sjuk en längre
tid. En bra grundregel är två månaders utgifter plus en reparationsbuffert om du
äger ditt boende.

Välkommen
till ditt lokala bankkontor
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Presentation av företag i kommundelen
Varsågod här kommer den femte företagspresentationen
från Skultuna kommundelsförvaltning och Skultunabladet

Tidigare presentationer: Gislerud Carpets, Induflex, Brukshotellet och Tå Gård

Harakers
Kvarnmusteri

Hit kom Anton Lindblad 2012, fylld av idéer, visioner och kunskap för att
ta tillvara potentialen i den gamla kvarnen. 2017 byggdes musteriet som
drivs av honom och Peter Twede. Verksamheten kom snabbt igång, trots
att starten blev svår eftersom det mesta av äppelblommen frös 2017. Till
sensommaren och hösten kunde man ändå börja sälja must på marknader,
Sätrabrunn och andra platser.
Anton berättar: “Idén med ett musteri föddes när tanken på hur kvarnen
kunde utvecklas mer än att bara vara ett småskaligt kraftverk.
Tidigare konstgalleri finns ju kvar på nedre plan men köket kändes undermåligt för någon verksamhet. Elpriset föll kraftigt och pastörisering kräver
väldigt mycket ström vilket det finns gott om i det egna kraftverket som
producerar el av flödet i Svartån.”
I Sverige finns gott om äpplen i odlingar och trädgårdar, men tyvärr slängs
stora mängder alldeles i onödan. Hit till Kvarnen kan människor komma
och få sina egna äpplen mustade. Utdelningen är god eftersom ca 2/3
av fruktens vikt blir till must. Kommande säsong är förhoppningen att 1.000
personer ska komma hit med sin skörd.
Vid Valborgsmässoelden i år bjöd Anton och Peter Harakersborna på varm
must kryddad med kanel respektive kardemumma. Väl värt att prova!
Till musteriet i Harakers Kvarn hör också ett nytt och mysigt kaffé. Stor
omsorg har lagts på material, färg och tapet som ska spegla svensk gammal
historia. Köket har god kapacitet för varmhållning och bakning. Nu kan folk
fika här medan de väntar på att äppelmusten bereds.
Lokalerna har en sammanlagd yta på över 400 m2 av kvarnens totala 1.400 m2
På nedervåningen finns en större, modernt utrustad, lokal som man kan
hyra för t.ex. privata festligheter.
Idéerna och planerna för verksamhet i och omkring Kvarnen är många. När
inte stora lokalen används för fest så kommer det finnas loppis eller något
annat kul att titta på där. Kajakpaddling, trädgårdsspel och fiske kommer
att erbjudas till kvarnens kunder förutom äppelmust och fika.
Den gamla kvarnen bär också på en spännande historia. 16 juni 1288 var
Harakers Kvarn en del i en byteshandel med dåvarande biskop Peters systerson som lånat ut pengar till kyrkan. Systersonen fick Kvarnarna och jordbruket runt Haraker mot att kyrkan fick tillbaka 1/8 av Falu gruva, stora
kopparberget.

Kvarngården fyller således 840 år i år och det kommer att firas!
Håll gärna utkik på hemsidan och Facebook för mer information

Kvarnbackadagen i Skultuna
- en familje-och föreningsdag för alla

Lördag 2 juni, kl. 11.00 - 15.00

Vi ses i
Herrgårdsparken (mitt emot Brukshotellet),
Brännugnsbacken och vid Dansbanan

Kom & upplev! Se, lyssna och prova...

			

r

Lotterier • Kaffeservering • Korv-och hamburgerförsäljning

Brandkåren

Airtrack

Ansikts- Motormålning cyklar

Kryddor Film/Bildvisning
Chokladhjul
Skinn- Mountainarbeten
bikes

r
rr rr
Handarbeten

Kom gärna
klädd i hatt
och/eller
karnevalskläder!

Ponnyridning

Loppis

Parkour

Hundar

Minifotboll

Gycklargruppen TRiX
Familjekarneval med Mia Kempff
Stina Elg med buktalardockan Pontus
Allsång med Fotbollsgrabbarna

Välkommen !

Kom gärna
klädd i hatt
och/eller
karnevalskläder!

Kvarnbackadagen i Skultuna
Utställare & Programtider
på scenen/dansbanan
Utställare:

PRO, Skultuna Rotaryklubb, Vallonens mötesplats ,
Skultuna IS , Skultuna Brukshundklubb, Ponnyridning
Lisas Skinnverkstad, Loppis Pia Hedlund, Anita Prüller,
Lugnets Kryddor och Plast, Mashed Kidneys, Skultuna AIK,
Skultuna Lions Club, Skultuna Hembygdsförening ,
Marta gruppen Norrbo Församling, Skultuna Brandkår

Programtider på scenen/dansbanan
kl. 11.00
		
		
		
		
kl. 11.50
kl. 12.30
kl. 13.00
kl. 13.20

Invigning av Kvarnbackadagen,
kommundelschef Tobias Åsell

Stina Elg och buktalardockan Pontus
“Pontus semestrar”
Familje- och barnföreställning

Gycklargruppen TRiX. Föreställning för hela familjen
Stina Elg leder allsång
Lions utdelning av två stipendier
Hattar i fyra
Familjekarneval med Mia Kempff
kategorier:
Vackraste hatten
Vinnare av Hattparaden koras
Mest klassiska hatten
Modernaste hatten
Dagens hattifnatt
kl. 14.00 TRiX Cirkusskola
& mesta karnevalskläderna
kl. 14.40 ”Fotbollsgrabbarna” leder allsång.
Missa inte detta eftersom det är deras sista föreställning!!
Sponsorer: Västerås Stad, Mimer, Skultuna Kommundelsförvaltning,
Skultuna Rotaryklubb, Skultuna Lions Club, Skultuna Hembygdsförening
Skultuna AIK och Vallonens Mötesplats

Frisör & Shop
Jag har tidig semester i år !

22 juni - 22 juli är salongen stängd.

Tänk på att boka

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

din behandling i god tid eftersom
rätt många tider redan är bokade
Välkommen till
salongen för hela familjen!
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

g Fuktskador eller mögel?

			
g Rivning eller sanering?

072-888 40 40
www.ocab.se

g Klotter?
g Besiktning/utredning.
g Skadejour för
inbrott, fukt, brand mm

SKULTUNA IS

Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna
e-post: kansli@skultunais.se

Telefon: 076-945 76 76
www.skultunais.se

Matcher på Kvarnbackavallen
Söndag 27 maj, kl. 11.00
Skultuna IS F04/05 - IFK Västerås FK
Söndag 27 maj, kl. 15.00
Skultuna IS A-lag – Västerås BK 30
Söndag 3 juni, kl.10.00 – 14.30
Skultuna IS P 10/11 Poolspel
Söndag 3 juni, kl. 11.00
Skultuna IS F03/04 – IFK Lindesberg
Söndag 3 juni, kl. 16.00
Skultuna IS F 08/09 – Västerås SK FK
Måndag 4 juni, kl. 19.00
Skultuna IS A-lag – Köping FF

Vaxning
Underben
(inkl. knä)

300 kr

Hela ben

500 kr

Välkomna
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

Filial till Svennes Vitvaror i Västerås
- nu även butik i Skråmsta

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare

Försäljning av våra produkter
- nya och begagnade -

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

		 åkgräsklippare, handklippare.
		 Vi säljer även däck och du kan
		 boka tid för däckbyten m.m.

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00

© Foto: Maria Sannesjö

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Välkomna !

Svenne

....................................

Nationaldagen 6/6
Caféet

Öppet kl 11 - 12.30
med bakelser dagen till ära

Pubkväll från 19.00
med trubadur och lätt pubmeny.
....................................

Trygghetsrunda i Skultuna
Måndag 28 maj kl. 18.00.

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00 (021-39 00 00)
Öppet helgfria vardagar:
måndag - fredag, kl. 08.30 - 10.30
E-post:skultuna-kommundelsnamnd@
vasteras.se
Besöksadress: Tibblevägen 1, Skultuna
Postadress: Box 105, 726 30 Skultuna
Information: www.vasteras.se

SKULTUNA

kommundelsnämnd

Nämnden sammanträder onsdag
23 maj, kl. 16.30 på kommundelskontoret, Skultunagården.
Mikael Sandberg (S) ordförande

Se även
separat annons om
“Våga vara Vuxen”

I
Öppna förskolan

Alla är välkomna att vara med.
Vi ses utanför biblioteket!

• Måndag 28 maj. Sopplunch och nybakat bröd kl. 11.30.
		 Kostnad 25 kr vuxen. Barnen äter gratis.
• Torsdag 31 maj. Babybokprat på Biblioteket kl. 09.30 - 11.00.
Sista innan sommaren.
• Sommarbussen. Under vecka 23 får man information om man
		kommit med.

Parkering

vid

Tibble

förskola/Tibbleskolan

Mimers parkering nedanför Tibbleskolan kommer att vara en
avgiftsbelagd boendeparkering från och med 1 juni.
Personal och föräldrar hänvisas till parkeringen nedanför Tibble
förskola samt till platserna närmare vändplatsen vid skolan.
Teknik och Fritid kommer att förlänga den nuvarande parkeringen,
men i väntan på att det blir klart så tillåter vi att man kör upp på
vändplatsen vid skolan för att hämta/lämna barn. Använd dock i
första hand p-platser om det finns några lediga, eftersom även
varutransporter och renhållningsbilar behöver kunna använda
vändplatsen.
Staket eller annan avspärrning kommer att sättas upp mellan vändplanen och skolhuset. Vi återkommer när vi har mer information.

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15-17

Onsdagen den 23 maj
kl. 09.00 Trädgårdstäppan med Pia
kl. 10.00 – 11.00 Cykeltur på par-cykeln Pegasus
		
med Lillemor
				
kl. 11.00 Gymnastik med boll-kul
			
		kl. 13.00 Gymmet med Christina
kl. 14.00 Sabrina sjunger. Våning 2 äldreboendet
Torsdagen den 24 maj
kl. 09.00 – 11.45 Skapande aktiviteter special.
Vi jobbar med karnevalstema och tillverkar
girlanger, blommor och flaggor.
kl. 09.00 – 10.15 Mjukgympa
kl. 10.00 Handgymnastik och handmassage med
Pia entrén (Lugn musik)
kl. 11.00 – 12.00 Pia finns på gymmet för visning,
försäljning av kort, tips på övningar m.m.
kl. 16.00 PRO har våravslutning vid parken vid
		
Brukshotellet!!
kl. 14.00 Korsord och pyssel i mötesrummet på
äldreboendet. Gemensamt kaffe, 20 kr
Fredagen den 25 maj
• kl. 09.15 Manikyr • kl. 10.00 I pad kurs
• kl. 10.00 VLT
• kl. 10.30 Högläsning
kl. 12.30 Spelstuga på mötesplatsen
kl. 13.00 – 15.00 Jerrys klädförsäljning i entrén
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 28 maj
kl. 09.00 Golf
• kl. 10.00 VLT • kl. 10.30 Högläsning
kl. 13.30 Balansträning
kl. 11.00 Invigning av bibliotekshörnan i entrèn
på äldreboendet. Vi klipper bandet, äter snittar
och dricker bubbel!
kl. 14.00 Filmvisning. Fika 20 kr
Tisdagen den 29 maj
kl. 10.00 – 12.00 Cykeltur på par-cykeln Pegasus
		
med Lillemor
• kl. 10.00 VLT
• kl. 10.30 Högläsning
kl. 11.00 Styrketräning.Ljusarummetpåäldreboendet
kl. 13.00 Gymmet med Christina
kl. 14.00 Fotbollsgrabbarna har allsång
		
Lotteriförsäljning, kaffe 20 kr
Onsdagen den 30 maj
kl. 09.00 Trädgårdstäppan med Pia
kl. 09.30 – 10.30 Cykeltur på par-cykeln Pegasus
		
med Lillemor
kl. 11.00 Gymnastik med boll-kul
kl. 13.00 Gymmet med Christina
kl. 14.00 Teknikcafé

Tel. 021-39 39 10

Torsdagen den 31 maj

Skapandeaktiviteter,inställtpågrundavresatillTillberga

kl. 09.00 – 10.15 Mjukgympa
kl. 10.00 Handgymnastik och handmassage med
Pia entrén (Lugn musik)
PRO har våravslutning!
kl. 11.15 – 14.00 Vi åker färdtjänst till Tillberga
och lyssnar på Sinfoniettan i Medborgarhuset.
Färdtjänst 80 kr. OBS! Anmälan till mötesplatsen
eller åk dit för egen maskin
kl. 14.00 Födelsedagsfest på Mariagården för de
med särskild inbjudan.
Fredagen den 1 juni
kl. 09.15 Manikyr
• kl. 10.00 VLT • kl. 10.30 Högläsning
kl. 11.00 Styrketräning.Ljusarummetpåäldreboendet
kl. 12.00 Brasiliansk karnevalslunch serveras i
matsalen. Extra pyntat och fint inför morgondagens
familjekarneval på Kvarnbackadagen.
kl. 12.00 Rotary har lunchmöte med föredragshållare; Salmia Tabli, matematiklärare
kl. 12.30 Spelstuga på mötesplatsen
kl. 13.00 Promenad på byn. För dig som är
självgående med eller utan rullator.
kl. 14.00 Kulturcafé Musikquiz med Danzant i
samlingssalen. Entré, kaffe & glass, 40 kr
Fredagsfika utgår

Lördagen den 2 juni

Kvarnbackadagen - Familjekarnevalsdag!
kl. 11.45 – 15.15 Vi åker färdtjänst ner till dansbanan i Skultuna. Där äter vi korv med bröd och
dricker eftermiddagskaffe! Färdtjänst 80 kr.
Ta med korv och kaffepengar! Vi deltar på Allsång,
Trixföreställning, familjekarneval och cirkusskola.
Lördagen den 2 juni
kl. 17.00 – 19.00 Vi spelar V 75. Lämna 20 kr till Pia

om du vill vara med och tippa! Pizza, kaffe & kaka, 50 kr

Måndagen den 4 juni
kl. 09.00 Bangolf
• kl. 10.00 VLT
• kl. 10.30 Högläsning
kl. 11.00 Chiball m. Lillemor
• kl. 13.30 Balansträning • kl. 14.00 Filmvisning
Tisdagen den 5 juni
• kl. 9 Mjukgympa & frukost • kl. 9 Baka med Pia
kl. 10.30 – 13.30 Vi åker in till city för shopping.

Endast för damer. Ta med lunch/fikapengar och
fickpengar! Färdtjänst 80 kr. Begränsat antal platser!

kl. 14.00 Gudstjänst
Onsdagen den 6 juni
kl. 11.00 Nationaldagsfirande
		
med Gunilla Lindberg och Mixturen

Välkommen att delta i ett viktigt samarbete.

”Tillsammans i Skultuna”
Vi vill lyfta fram att det är trevligt att vistas, bo och verka i Skultuna.
Vi vill underlätta för kreativa möten och samverkan på orten
Mimer driver, som en samhällsbyggande kraft, bl.a. projekt på temat ”Tillsammans i ....” i Västerås.
I Skultuna har Staffan Braw uppdrag från Mimer att bidra till att mötesplatser skapas där hyresgästerna,
befolkningen i stadsdelen och andra kan mötas.
I kommundelen bor ca. 5.500 personer. 1.500 av dem är hyresgäster hos Mimer. Här finns många
aktiva företag och föreningar. Både Norrbo Församling och Skultuna kommundelsförvaltning arbetar
i sina verksamheter för det goda mötet mellan människor och utveckling av orten.
I Skultuna har det funnits både föreningsråd, grannsamverkan och en företagarförening som var och
en fungerat under sin tid men sedan upphört.

När var och en kämpar själv kan det bli tungt.
Nu är det dags att ta krafttag tillsammans!

Vi vet att engagerade personer som möts och trivs tillsammans,

kan locka andra att göra det samma. Detta är viktigt för kommundelens attraktionskraft både för dem som bor och verkar här, för dem
som inte gör det än och för dem som besöker oss.

Vi vet att det finns många aktiva föreningar med ett brett utbud här.
Vi vet att det finns gott om lokaler/mötesplatser att tillgå i kommundelen.

Vi vill ...

Vi vill skapa möten för samverkan och idéutbyte mellan hyresgäster, föreningar och organisationer
Vi vill stimulera fler till att vara goda ambassadörer för kommundelen.
Vi vill lyfta fram goda initiativ och prestationer från såväl grupper som enskilda.
Vi vill underlätta allas planering och samordning genom att:
•
•
•
•

skapa en evenemangsdatabas
skapa en fysisk anslagstavla centralt för affischer och information
skapa en lokalförteckning
bidra till att information i Skultunabladet och på kommundelens och Mimers hemsidor ökar.

Vi vill gärna att du är med oss.
Välkommen!
Arbetsgruppen för ”Tillsammans i Skultuna”
oskar.lassman@svenskakyrkan.se
thomas.klingberg@mimer.nu
pia.willen@vasteras.se

Svenska kyrkan, Norrbo församling

Mimer

Skultuna kommundelsförvaltning

tel 021 - 767 74		
tel. 021 - 39 70 90
tel. 021 - 39 39 10
staffan@braw.se    •    lisa.ringbom.axner@vasteras.se    •    stefan.nordin@vasteras.se
fanny.andersson@vasteras.se    •    elisabet@sannesjo.com

