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Nästa nummer: onsdag 27 jan. 2016 . Sista dag & tid för annonsmaterial: fredag 22 jan. kl.12.00

Julgransplundring

Lördag 16 jan. kl. 14 - 16
i Svanå Bygdegård

God fortsättning på det nya året!
Foto © Elisabet Sannesjö
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Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

Conny

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

Odlargaranterad King Edvard, Folva, Serafina
och mandelpotatis från egen odling

Fredag 22 januari
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Tel: 0225 - 211 14

Vi säljer även honung och sylt

Ett nytt år har tagit plats! Nu är det bara att vänja sig vid att skriva ett nytt

årtal och och fundera över vad man bäst ska göra med den oskrivna kalender som
ligger framför en. Den har alltid haft en förmåga att bli överfull, men det viktigaste för mig är nog att spara så många
tomma rader som möjligt. Jag vill ha tid för eftertanke, oväntade händelser och det spännande liv som sjuder överallt om vi bara ser oss omkring!
Kåsör denna gång är en man som jag hyser både respekt och beundran för. Vi kom i kontakt för många år sedan när
jag jobbade i Skultuna kommundelsförvaltning. Det kanske är tur för oss båda att jag inte har så många rader kvar
att skriva på. Alla minnen av dråpliga händelser och glada, gemensamma skratt är ju de starkaste! Välkommen Bengt!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Varför flyttar vi inte ?

En junidag 1964 flyttade jag, min hustru Birgit och vår tvåårige son Micael från Eskilstuna till Skultuna. Efter fem år
i den medelstora staden, där jag kombinerat arbete med studier, var det dags att röra på sig efter ingenjörsexamen
på Tekniska Gymnasiet. Det fanns gott om arbete och jag valde mellan Scania i Södertälje, ASEA i Västerås och
Svenska Metallverken i Skultuna. Att valet till slut föll på Skultuna berodde dels på min lantliga uppväxt och att
Olle Ånevall, som var arbetsstudiechef, hade samma studiebakgrund som undertecknad.
Känner att min lantliga uppväxt kräver sin förklaring. Född i en arbetarfamilj med två äldre syskon, en mamma
som alltid fanns hemma och en far som ”gillade” att flytta. Egentligen så här i efterhand tror jag inte han tyckte
om att flytta, utan att det var hans typ av problemlösning. Detta innebar att jag hann byta skola sju gånger innan
folkskolan var avverkad, vilket inte var något positivt. Efter ett par byten insåg jag att man inte fick kunna för mycket
utan att den kvinnliga pedagogen framme i katedern lugnt kunde konstatera att dom hunnit längre i läroplanen.
Som tur var hade jag lätt för mig i skolan. På ett tidigt stadium i mitt liv lovade jag mig själv att mina eventuella
barn inte skulle behöva byta skola lika ofta.
När Birgit och jag första gången besökte Skultuna, skjutsade av en kompis, konstaterade dom två snabbt att det
var för lantligt och att bästa lösningen var att hon och Micael bodde kvar i Eskilstuna. Detta problem löste vi sedan
genom att jag lovade på heder och samvete att vi endast skulle stanna ett år. När jag sedan kom med bra förslag
om att byta arbete och flytta till annan ort fick jag direkt avslag. Min hustru ansåg att det inte fanns någon anledning att röra på sig eftersom att det var bra som det var.
Drygt femtiotre år senare kan vi konstatera att vi bor kvar Skultuna och att jag fortfarande är gift med samma
kvinna som jag sammanvigdes med i Hammarö kyrka. Våra barn Micael och Ingela har fått gå alla sina grundskoleår i Skultuna. Dom är nu vuxna, står på egna ben, är bosatta i Västerås, har bildat familj och sett till att jag
fått barnbarn. Vi känner oss trygga med deras tillvaro och väntar nu på att få uppleva en generation till.
Jag har förutom mitt arbete på Skultunaverken och HECO ägnat tid och kraft att odla mina intressen för föreningsliv inom skilda områden. Efter något år i Skultuna blev jag medlem i SIS och engagerades snabbt till administrativa
uppgifter och har efter många års arbete i föreningen blivit utnämnd till Hedersmedlem. Vilket jag är stolt över.
Tiden har också räckt till att vara med i styrelsen för Västmanlands IF och Rönnby IBK (RönnbyTigers) under några år.
Jag var också nyfiken på vad det innebar att vara politiskt aktiv och blev medlem i Folkpartiet (nu Liberalerna). Det
innebar bl.a. tre mandatperioder som ledamot i Tekniska Verkens styrelse, ersättare och ledamot i Västerås Kommunalfullmäktige några mandatperioder. När man 1985 beslutade om att på försök starta upp en Kommundelsnämnd
i Skultuna fick jag en plats som adjungerad ledamot, p.g.a. att alla partier skulle vara representerade, egentligen
var Fp för litet. Som den minnesgode känner till gick det bättre för Fp i kommande val och jag blev ordinarie
ledamot och mandatperioden 1991-94 ordförande i Produktionsnämnden, som den döptes om till en kort tid. Det
blev hopräknat 22 år i nämnden, en minnesrik tid med lite ideologi och många diskussioner om att hitta praktiska
lösningar till gagn för Skultunas bästa. Insåg snart att personkemi var viktigare än ideologi på vår nivå. Under
ungefär samma tidsperiod hann jag med att vara ledamot i Skultuna Kyrkofullmäktige/Norrbo Kyrkoråd i 26 år.
Kan nu i efterhand konstatera att det är mycket lättare när man har facit i hand att komma med bra lösningar och
ifrågasätta hur så många kloka människor kan ta så ”tokiga” beslut.
När jag nu på ålderns höst avslutat min politiska/kyrkliga gärning ägnar jag min kraft sedan fyra år tillbaka åt att
vårda Skultunas kulturarv som ordförande i Hembygdsföreningen. Den korta framtid jag har kvar hoppas jag få
uppleva tillsammans med hustru, bo kvar i det röda huset på Kvarnbacka, ägna mig åt trädgårdsabete vid sommarstugan i Jugansbo och obemärkt hålla ett vakande öga på barn och barnbarn.
Bengt Göran Andersson
		

		
		

Skultunabladet trycks av Edita Bobergs AB, ett Klimatneutralt Företag som är Svanen-licensierat,
ISO 9001-, ISO 14001- och FSC®-certifierat.
www.editabobergs.se
Kontakta Johnny Forsberg, johnny.forsberg@editabobergs.se, 021-81 55 28, för hjälp med er trycksak

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna
Telefon: 700 17
e-post: skultuna.is@telia.com
www.skultunais.se

		

Seriematcher ishockey Kvarnbackahallen
Tisdag 19/1

kl.19.00

SIS A – HC Örnen

Utförsäljning av skidkläder på kansliet

Boken ”Även som död sig lik” av Hans-Olov Öberg finns till försäljning på kansliet. Pris 150:Författaren skänker en stor del av vinsten till Skultuna IS. Köp gärna boken och stöd därmed SIS!

Kansliets öppettider: Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 09.00 - 11.30

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75
Service och reparationer
av bilar och småmaskiner
Visste ni
att redan de gamla grekerna
trodde sig leva i nutiden?
Red Top

ViVisäljer,
monterar
säljer, monterar
ochoch
renoverar
renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och kaminer
kaminer.
Vi utför
även
Vi utför
även
murmuroch
och putsarbeten

putsarbeten

Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14 | vasteras@eldabutiken.se

Unna dina fötter lite omvårdnad,
de ska bära dig genom hela livet!
Medicinsk fotvårdsbehandling
Fotvårdsbehandling, hembesök
Vårtbehandling
Fot- och underbensmassage
Underbens- och fotspa
Frans & brynfärg (inkl. plockning)
Medicinsk hand & nagelvård
Handmasssage

450 kr
550 kr
230 kr
300 kr
620 kr
350 kr
450 kr
110 kr

Piercing - Vaxning - Presentkort - Butik

Lokal i rogivande miljö. Gratis parkering

En bra start ...

Varför inte börja det nya året med att rensa
kroppen både utvändigt och invändigt ?!
Starta med en detoxkur efter allt julgodis.

Detoxkur
Rena kroppen med ett algbad och få tillbaka alla
nyttigheter din kropp behöver med en vårdande
inpackning.
Du får också en avslappnande helkroppsmassage
som avslutas med en renande dryck
100 min. 1000 kr

Ring för tidsbokning. Välkommen!

Erbjudande

Sophie Söderqvist

t.o.m. 31/1

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

850 kr

God fortsättning
på det nya året!
Linda Magnusson

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Vårt

bankkontor

blir

kontantlöst

Från och med 15 januari 2016 slutar vi med kontanter.
Detta gäller både uttag, insättningar samt växlingar.

Uttag gör du enklast i uttagsautomaterna

Närmaste Bankomat hittar du precis bredvid banklokalen.

Det finns många sätt att betala, även utan kontanter:

•Kort•Swish•Postväxel•Internettjänsten•Mobiltjänsten•

Föreningar och företag med behov att sätta in pengar

Ni tecknar enklast ett avtal med Loomis. Därefter går det att deponera
pengar antingen i vår servicebox bredvid banklokalen, alternativt på
Loomis i Västerås. Kontakta oss på kontoret snarast så hjälper vi dig !

Våra direktnummer:

Johan
Ida
Frida
Faxnummer

021 – 16 44 51
021 - 16 44 52
021 – 16 44 53
021 – 16 44 55

E-post: skultuna@handelsbanken.se

God fortsättning
på det nya året !
Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

© Foto: Elisabet Sannesjö

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Skultuna Företagarförening
SKUFF

Telefon 021 - 711 08

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

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare
- och även mopeder!

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. 08.00 - 17.00

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
Svenne
Välkomna !

För företag, föreningar och organisationer
i Skultuna, Romfartuna och Haraker

Kallelse till ÅRSMÖTE
torsdag 28 januari, kl. 18.15

i lokalen på Mäster Jacobs väg 25 d, Skultuna
Alla medlemmar är välkomna utan anmälan.
Vill du ha kaffe & macka behöver vi veta att
du kommer senast 25 januari.
Kontakta
ordförande Elisabet Sannesjö, tel 021-470 48 02
e-post: elisabet@sannesjo.com
eller

vice ordf. Lisberth Rosenlöf, tel 070-857 83 00
e-post: lisbeth.rosenlof@skultuna.com
OBS!
Sedvanliga förhandlingar och en särskilt viktig fråga!
Nu tar vi ställning till om föreningen
ska fortsätta sitt arbete eller upplösas.

God fortsättning på det nya året
Styrelsen

Träna i vår

Cirkelträning

konditionsoch
styrkepass
som du kan anpassa till din egen nivå och som passar
både män och kvinnor.
Välkommen!
-

Tibbleskolans gymnastiksal
OBS! Ny träningstid

Torsdagar kl. 18.00 - 19.30

Vi startar vecka 3, torsdag 21 jan.
Välkommen!
Föranmälan krävs inte. Kostnad: 400 kronor/termin eller 50:-/gång
Ev. överskott går till Lions hjälpverksamhet.

Har du frågor? Välkommen att kontakta:
Eva Wahlberg Gertsson, 021-763 43 eller Sussi Eriksson, 021-706 76

Lions Club stöder friskvård i Skultuna

Teknik och fritid
Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

Skultuna
Kommundelsnämnd

Nämnden sammanträder 27 januari
kl. 16.30 på kommundelskontoret.
Mötet börjar som vanligt med allmänhetens frågestund.
Välkomna!

Om du behöver sand som halkstopp så går det bra att hämta mindre
mängder på flera ställen i Skultuna.
På idrottsplatsen (bakom brandstationen) och på Prästgärdsgatan 22
står 7-kubikscontainrar där du kan hämta saltad flis.
Dessutom finns det 300-literskärl på några adresser:
• Kopparvägen
• Mäster Jacobs väg 28
• Björkängsvägen 13
• Karlbergsvägen 1
• Prästgärdsgatan 94
Tidigare har det varit möjligt att hämta sand på Återbruket i Skutuna,
men på grund av minskade öppettider så är det inte längre möjligt.
Det uppskattas om ni inte tar ur de behållare som står uppställda
vid skolor, förskolor och kommundelskontor. De tillhör inte Skultuna
kommundelsförvaltning.

Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrations- och förintelseläger.
50 år senare högtidlighölls minnet av Förintelsen för första gången i Sverige. Sedan 1999 har den 27 januari varit en
nationell minnesdag över Förintelsens offer. 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Det är en
dag för alla som vill manifestera sitt engagemang mot intolerans och främlingsfientlighet.
I Västerås uppmärksammas minnesdagen genom en rad arrangemang under andra halvan av januari.
Här följer tre arrangemang som går av stapeln på Vallonens Mötesplats, Vallonvägen 15-17, Skultuna

Filmvisning Ida

Tisdag den 26 januari, kl. 13.00
Filmens längd: 80 minuter
Efter att ha förlorat sina föräldrar under andra världskriget, växer Anna upp i ett kloster på landsbygden i det tidiga
1960-talets Polen. Hon förbereder sig för ett liv som nunna. Abbedissan insisterar på att Anna tar kontakt med sin
enda levande släkting och Anna lär känna Wanda, en frigjord intellektuell.
Mångfaldigt prisbelönat, oerhört välspelat drama med utsökt foto.
Regi: Pawel Pawlikowski

Kulturpub med Carte Blanche

Onsdag den 27 januari, kl. 15.30 – 19.00.
kl. 15.30 Anders Caringer kåserar om människosyn.
kl. 16.30 Mat, kaffe, pub & lotteri,
kl. 18.00 Carte Blanche från Örebro framför klezmermusik

Den judiska musiken har sitt ursprung redan från 1300-talets Väst- och Centraleuropa. Med utgångspunkt i den
judiska folkmusiken ”klezmer” framför gruppen Carte Blanche passionerad världsmusik. Ma-Lena Nord - fiol,
Åsa Johansson - saxofon, Kjell Nytting - klarinett, Tommy Nilsson - dragspel & bas och BG Augustini – banjo.

Entré: 100 kr inkl. mat. 50 kr för enbart musik med Carte Blanche.
Anmälan senast 25 januari på tel. 021-39 39 10 eller e-post: pia.willen@vasteras.se

Dansworkshop Internationell folkdans med Mea Nordenfelt

Fredag den 29 januari
Tid: Kl. 10.00 – 11.00 (särskilt inbjudna är seniorer, bibliotek och Tibbleskolan)
samt kl. 13.30 – 14.15 (särskilt inbjudna är seniorföreningar och mötesplatser)

Mea Nordenfelt, danspedagog från Stockholm, bjuder på danser från olika länder på Balkan.
Båda workshopstillfällena är öppna för alla. På eftermiddagsworkshopen dansas det till klezmerbetonad musik.

Ännu mera På “G”
Julgransplundring på Öppna förskolan 13 januari !
Vi öppnar igen efter julledigheten onsdagen den 13 januari kl. 8.30
och kl. 10.30 börjar julgransplundringen!

Kom och hjälp oss dansa ut julen. Vi bjuder på fika och fiskdamm. Välkomna!

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 13 januari
kl. 10.00 Julgransplundring med barn
kl. 13.30 En text säger så mycket

				

			
Torsdagen den 14 januari

kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 14.00 Gröt på Mariagården
		
Tala om ifall Du behöver hjälp
		
Anmälan senast den 12 januari
Fredagen den 15 januari
kl 09.15 Hänt i veckan & manikyr
kl. 12.00 Skultuna Rotaryklubb har lunchmöte
med föredrag, egna ärenden
kl. 13.00 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 18 januari
kl. 09.00 Golf på innebana
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00 Högläsning
Tisdagen den 19 januari
kl. 09.00 Brukarråd
kl. 10.30 Chi gong
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.00 – 16.00 I Pad kurs.
			
Sista gången på höstens kurs
kl. 13.30 Allsång med Fotbollsgrabbarna
Onsdagen den 20 januari
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Årets första balansträning
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Teknikcafé. Observera tiden!
kl. 18.00 Stickcafé
Torsdagen den 21 januari
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 14.00 PRO ”Underhållning av Duo Grande”
		
Kaffe & macka 30 kr

Telefon 021 - 39 39 10

Fredagen den 22 januari
kl. 09.15 Hänt i veckan & manikyr
kl. 12.00 Skultuna Rotaryklubb. Lunchmöte med
föredrag. Ännu ej klart av vem.
kl. 13.30 Golfmatch Vallonen – Herrgärdet
		
Kom gärna och titta!
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 23 januari
kl. 17.00 – 19.00 V75.
Var med och spela på hästar!
Lämna 20 kr till Pia eller Lillemor.
Vi äter pizza och tittar på travet.
Pris 50 kr. Kaffe & kaka
Måndagen den 25 januari
kl. 09.00 Golf på innebana
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00 Högläsning
kl. 12.30 – 16.00 Utflykt!
Vi åker till Erikslunds shoppingcenter där vi
shoppar & fikar. Vi åker färdtjänst. Pris 70 kr.
Ta med fikapengar och fickpengar.
Anmälan senast den 19 januari
Tisdagen den 26 januari
kl. 09.00 – 10.30 Ny i Pad kurs!
Anmäl intresse till mötesplatsen.
7 gånger. Kostnad 200 kr om du har egen I Pad
och 500 kr när Du hyr.
Kursen blir på tisdagar kl. 13.00 – 16.00
kl. 10.30 Chigong
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.00 Filmvisning - se föregående sida
Vi dricker kaffe efter filmen, 20 kr
Onsdagen den 27 januari
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Högläsning
kl. 15.30 - 19.00 Kulturpub med Carte Blanche,
			

- se föregående sida

- se även separat annons om shÅppen

Varsågod !
Utgivningsplan 2016
- att spara för årets annonseringar
Observera sista dag och tid för bokning och inlämning!
Uppgifter inför nästkommande nummer står alltid på första sidan av Skultunabladet.
Där och på hemsidan - www.skultunabladet.se - ser du även eventuella ändringar under året.

Välkommen att synas lokalt och lite till !

Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö

Telefon 021 - 470 99 00 • E-post: info@skultunabladet.se
Hemsida: www.skultunabladet.se

