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Chrysanthemum “Boll.kryss”

Hej!

		
			

Nu ligger en fullspäckad lördag framför oss. Bland aktiviteterna som bjuds
lördag 17 september kan t.ex. nämnas Veteranplöjning i Sevalla. Arrangemanget bedrivs som vanligt under
parollen “Det är stort att vinna, men större att komma till start” Som i fjol kommer tre personer från vår kommundel
att tävla: Emma Hermansson, Viggby, Per-Arne Blomqvist, Julpa och Lennart Nykvist, Handberga. Du kommer väl och
hejar på dem?! Arrangemanget börjar kl. 10.00 och består av körsång, Kval till SM i traktorplöjning för Västmanland
och Uppland, hoppborg och fiskdam för barnen, utställning, fika m.m. Prisutdelning sker ca. kl. 14.00.
På lördagskvällen genomförs Västerås Kulturnatt med ett späckat program av konst, dans, teater, musik, cirkus etc.
på scener, i kyrkor, ateljéer och utställningslokaler, på gator och i tält.
Som kåsör denna gång har jag inbjudit en kvinna som i sin dagliga gärning har betydelse för många i kommundelen.
När jag upptäckte att några ännu inte mött henne tänkte jag att det nog var dags att försöka få med några rader i
“bladet” från henne. En gemensam nämnare mellan oss är att hon också är dalkulla så jag blev inte alls förvånad
när hon raskt, glatt opch otvunget ställde upp på det! Med alla de intressen och engagemang hon har borde det
vara lätt för de flesta att hitta en kontaktyta med henne. Välkommen Kajsa Bengtz!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Ny på jobbet?

Ny på jobbet? Relativt sett, kanske. Jag har nu tillbringat ett drygt år som präst i Norrbo församling. Mitt
kontor har jag på Mariagården i Skultuna. Jag tjänstgör i alla våra tre fina kyrkor: Skultuna kyrka, Romfartuna
kyrka och Harakers kyrka. Jag är m.a.o. rätt ny i Norrbo församling – men präst blev jag 1984.
Mina arbetsuppgifter i Norrbo församling är av olika slag: Andakter på Solglimten och Vallonen. Söndagsgudstjänster, dop, vigslar eller begravningar i våra kyrkor. Samtal av skiftande slag. Soppa i Mariagården, om
det är måndag – och mycket annat. En stor del av min tid går åt att sköta olika administrativa uppgifter.
Ni som ännu inte har träffat mig kanske vill veta något om mig? Jag är 57 år, gift med Klas som arbetar på
Carlforsska gymnasiet i Västerås. Vi har tre söner: Kalle som är gift och har två barn. Han är präst i Svärdsjö
och bor i Falun. Gustaf är också gift, är civilingenjör och bor i Linköping. Oskar pluggar till gymnasielärare
		
i Uppsala. Vi bor i Västerås, på Norra Vallby, d.v.s. en av stadsdelarna som
			
ligger närmast Skultuna, så det är inga långa resor till jobbet.
			
			
		
		
			
			

På fritiden är jag mycket engagerad i Sundbornsgården – både i byggnadsvård/skötsel och verksamhet. Gården är en gammal prästgård från 1766,
som ligger i utkanten av Sundborn, en mil utanför Falun. Gården används
mestadels av konfirmandgrupper men även av andra grupper.
Jag – tillsammans med ett helt gäng entusiaster – driver konfirmandlägret
som årligen anordnas på gården.

			
		
		
			
		

Lite kortfakta: Jag sjunger i Motettkören i Domkyrkan i Västerås, tränar på
Friskis & Svettis, åker skidor – både på längden och utför och är med i ett
nätverk för kvinnor, ”Zonta”. Jag spelar gitarr och leder gitarrkurser då och då.
Jag stickar gärna, syr ibland, snickrar och målar. Jag läser mycket – helst 		
deckare. Vi reser gärna. Vi ser väldigt mycket på film.

			
		
		
			

Det var lite om mig. Jag ser fram emot att träffa er – både nya och redan		
bekanta Norrbo–bor! Jag önskar er alla härliga höstdagar – med färger, 		
dofter och klar och fin luft!
Kajsa Bengtz

er församlingspräst

			

		

		
		

Skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är Svanen-licensierat,
kvalitetsledningssystem OMS- och FSC®-certifierat.
www.atta45.se
Kontakta Johnny Forsberg, johnny.forsberg@atta45.se, 021-81 55 28, för hjälp med er trycksak

Succen upprepar sig!
Kort rapport från arrangemanget KulTur
i Haraker, söndag 4 september.

Återigen en välbesökt dag med aktiviteter både
ute och inne, smått & gott att stoppa i munnen
och en hel del att köpa med sig hem.
I några ögonblicksbilder kan följande axplock ges:
Fina veteranbilar visades upp. Eva-Lotta Lundgren
sålde honung. Inga-Lill Karlssons utställning av skor
och accessoarer imponerade. I det dunkla skenet i
Handelsboden huserade Anneli Valsargård och i
Bagarstugan bakade Karin Andersson & Clary Lindin
tunnbröd av hjärtats lust! Nu återstår bara att se
fram emot nästa års KulTur!

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

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 -
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Stödstrumpor i bomull 165 kr

med fina färger och mönster

Stödstrumpor i nylon

Välkommen!

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

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

145 kr

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Öppet: Vardagar kl. 08.00 - 17.00

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

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Se över dina bankaffärer inför hösten

Har du till exempel tagit tag i ditt pensionssparande
eller buffertsparande?
Om inte så boka en tid, så hjälper vi dig.

Du med firma...

Vi är bra på tjänstepension! Kolla med oss.
ViVisäljer,
säljer, monterar
monterar
och
renoverar
och 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

Vi ses i din bank på hemmaplan!
Våra direktnummer:

Johan
Amanda
Ville
Faxnummer

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

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Välkommen!
Amanda
Pfeiffer

Johan
Gustavsson

Ville
Torppa

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

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

Nu rullar jag så sakteliga
igång igen...

Varmt tack till alla

Välkommen!

Jörgen “Fille” Lönnqvist

som, vid vår älskade brors

bortgång, deltagit i vår sorg
genom att skänka en gåva
till Cancerfonden.

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75
Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Syskonen

SKULTUNA IS

Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna
e-post: Skultunais@hotmail.com

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

Kansliets öppettider: Tisdagar kl. 14.00 - 18.00. Onsdag - fredag kl. 09.00 - 13.00

		
		

Kvarnbackavallen

Söndag 18 september kl 15.00
Tisdag 20 september kl.19.00
Sista Bingon söndag 25 sept.
Vi är medarrangörer på

Ledningslöpet

som går av stapeln på kvällen
torsdag 29 september.

Se målgången och ät en hamburgare i
skenet från eldkorgar och pannlampor
Mer info i kommudelens annons!

Avslutning på säsongen

för alla fotbollspelare i SIS

Foto
© Elisabet
ElisabetSannesjö
Sannesjö
© Foto:

lördag 8 okt. kl.10.00

SIS A-lag – Assyriska FC
SIS B-lag – Tillberga IK

Måndagsklubben & Kulturfesten
Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00

Stort tack till alla ni, cirka 200 personer, som var med och gjorde
Kulturfesten 5 september till en sådan toppenkväll!
Extra tack vill vi rikta till er som bidrog med mat och andra godsaker. Vi ses igen nästa år!

www.vasteras.se

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

•

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 14 september
kl. 09.30 VLT läsning
		
		
kl. 10.00 – 12.00 Åsas mode har försäljning av
					
			
		
kläder, samlingssalen
kl. 14.00 		
Tipspromenaden sitter uppe!
				
			
Be gärna om hjälp med att
		
köra rullstol eller få hjälp med
		
att skriva.

Skultuna
kommundelsnämnd

Nästa nämndsammanträde hålls
onsdag den 12 oktober kl. 16.30.
Obs!
Mötet är på Aros Congress Center.
Välkomna!

kl. 16.30 – 19.00 Kräft & räkfest
med underhållning ”Kräftpaj och räkor”
Vibjuderinhusetsboende,anhörigaochboendepåbyn

Pris: 100 kr för mat & underhållning.
Kaffe 20 kr. Endast musikbiljett 50 kr
kl. 18.00 – 19.00 Lars Håkansson underhåller

•

Skultuna bibliotek

Torsdag 15 september
öppnar biblioteket kl. 14.00
p.g.a. fortbildning!

			
			
			
			
			
			
			

Måndagsklubben: Passa på att boka in 3 oktober
då är Måndagsklubben igång igen - nu med pirater!

Torsdagen den 29:e september

invigs fjärrvärmeledningen mellan
Surahammar och Skultuna genom
den unika löparfesten Ledningslöpet.
Missa inte spännande löpning i mörker
med färgstarka inslag! Banlängd 13 km
eller 5 km, herr och dam klass.

Löpningen sker i mörker. Obligatorisk att använda reflexväst (ingår i startavgiften).
Pannlampa kan köpas till rabatterat pris på Ledningslöpets hemsida https://ledningslopet.se
Starten sker i Surahammar.
13 km – kl. 19.15
5 km – kl. 19.45

Avfärd med buss från Skultuna mot starten i Surahammar kl. 18.30 och kl. 19.00.
Målgången sker i Skultuna vid ishallen. Där kommer enklare förtäring och dryck att finnas.
Det grillas även hamburgare och kiosken är öppen med bl.a. kaffeförsäljning.

Anmäl dig på Ledningslöpets hemsida https://ledningslopet.se

Anmälningsavgiften är 250 kr och sista anmälningsdag 22 sept.

Ni som inte springer kommer naturligtvis och hejar fram de tävlande, äter

hamburgare och bevakar ett för Skultuna annorlunda, belyst kvällsarrangemang.

Välkomna!

Torsdagen den 15 september
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
			
för damer & herrar
kl. 09.30 		
VLT läsning
kl. 11.00 		
Gymnastik
Gudstjänst med sångstund
kl. 14.00 		
			
i samlingssalen
Fredagen den 16 september
kl. 09.15 Manikyr
kl. 12.00 Rotary har lunchmöte.
		
Anders Karlsson från Västerås stads
		
avdelning för budget- och skuldråd		
givning berättar om sin verksamhet
		
med att hjälpa människor sanera sin
		
ekonomi
kl. 13.00 Spelstuga
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 19 september
kl. 09.00 Bangolf
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 13.30 Balansträning. Ny dag & ny tid!
		
Annica har balansträning för boende
		
på Vallonen och i samhället. Gratis
kl. 13.30 Boule med Marcus & Helge
kl. 14.30 Vi dricker kaffe tillsammans

Telefon 021 - 39 39 10

Tisdagen den 20 september
kl. 09.30 		
VLT läsning
kl. 10.00 – 12.00 Gemensamhetsråd med tyngdpunkt sociala medier. Meddela
			
		
om Du kommer till personalen
kl. 13.30 Bingo i hobbylokalen utgår!
kl. 14.00 Allsång med Fotbollsgrabbarna
		
i matsalen på Vallonen.
		
Vi dricker kaffe tillsammans i pausen!
Onsdagen den 21 september
kl. 09.00 		
Vi kokar äppelmos
kl. 09.30 		
VLT läsning
kl. 11.00 		
Gymnastik
kl. 13.30 		
Boule
kl. 14.30 		
Vi dricker kaffe tillsammans
Torsdagen den 22 september
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa 			
		
för damer & herrar
kl. 09.30 		
VLT läsning
kl. 11.00 		
Gymnastik
kl. 14.00 		
PRO Milton Johansson
			
Kaffe & smörgås 25 kr
Fredagen den 23 september
kl. 09.15 		
Manikyr
kl. 13.00 		
Spelstuga
kl. 14.30 		
Fredagsfika
Måndagen den 26 september
kl. 09.00 Bangolf
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 13.30 Balansträning. Ny dag & ny tid!
		
Annica har balansträning för boende
på Vallonen och i samhället. Gratis.
kl. 14.00 En text säger så mycket
kl. 15.00 Vi dricker kaffe tillsammans
Tisdagen den 27 september
kl. 09.00 – 10.30 Brukarråd
kl. 09.30 		
VLT läsning
kl. 11.00 		
Gymnastik
kl. 13.30 		
Teknikcafé
Onsdagen den 28 september
kl. 09.30 		
VLT läsning
kl. 11.00 		
Gymnastik
kl. 13.00 – 16.30 Resa till Vallby friluftsmuseum,
		
Kostnad 80 kr för färdtjänst +
		
fikapengar
Anmäl intresse till mötesplatsen senast 20 sept.

					
			
			

Kvalitetsjord - Stallströ
Trädgård - Värmepellets

Hösten är snart här!

Som vanligt når du oss för beställningar
alla helgfria vardagar, året runt, kl. 7 - 16
Vill du besöka Trädgården eller handla där?
Slå en signal så kommer vi överens om en tid

Öppettider i Trädgården under året

- inkl. handelsbod och försäljning av lösjord på släpkärra
Öppet med extra bemaning för handel på plats April - midsommar
Helgfri vardag
18-10.kl
		
Lördag
kl. 10 - 13
		
Midsommar - augusti Tisdag & torsdagar kl. 10 - 16
Service och besök efter överenskommelse September - mars Ring!

Tel. 021- 470 48 00 www.aroshandelshus.com

