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Onsdag 25 oktober, vecka 43

Årgång 50

• 2017

Nästa nummer onsdag 8 okt. OBS! Annonsbokningar & material inlämnas senast torsdag 2 okt. kl. 12

I detta nummer kan du bland annat läsa om:
• Kåseriet: Ett nytt kapitel i Livet
• Fira Far på Svanå Herrgård
• Ladda upp för Halloween på ICA
• Viltbuffé på Brukshotellet
• Måndagsklubben 6 november
• Småbarnsrytmik, vuxenpyssel, musik   gudstjänst och mycket annat i Norrbo
   församling
• Invigning av Nya Vallonen
• Invigning av Romfartunas nya förskola
• Höstlovet på Fritidsgården och    
   Fritidsklubben i Skultuna
• Möte i Harakers Bygdegård
• Dags att planera för julmarknaden
   på Torget
• Melodikrysset
• Tips, arrangemang och erbjudanden

Foto © Elisabet Sannesjö

V43

Dagens Lunch  85 kr

Sallad, kaffe och kaka ingår  

För utkörning av lunchlådor,
beställ före kl. 09.00

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag
Tel: 070-497 20 27

Onsdag
25/10 Pannbiffmedstektpotatisochbrunsås
Torsdag 26/10 Ärtsoppamedpannkaka.Extrarätt:Lasange
   Fredag   27/10 Fläskkarrém.äppelcidersås,råstektpotatis
V44
Måndag
30/10 Stuvademakaronermedsmörstektfalukorv
Tisdag 31/10 Raggmunk med fläsk, lingonsylt.
Bruna bönor med fläsk.
       Onsdag   1/11 Köttkorv m rotmos
       Torsdag   2/11 Ärtsoppa och pannkaka med sylt & grädde.
Extrarätt: Lasagne
Fredag   
3/11 Kycklingfilémedpotatisgratäng,rödvinssky
V45
Måndag
  6/11 Pannbiffmedlök,koktpotatis,sås
       Tisdag   7/11 Raggmunk med fläsk, lingonsylt
      Onsdag   8/11 BiffalaLindströmm.stektpotatis,gräddsås

Vi lagar all mat från grunden.Välkommen till bords!

www.skultunalagarn.se

			 Hej!

					 Flera personer har vänt sig till mig med frågan om hur det blir med byggnationen
					 i parken mellan Brukshotellet och Messingsbruket i Skultuna. Jag bollade frågan
vidare till Tobias Åsell, direktör för Skultuna kommundelstjänst, som gav följande tydliga svar: “Jag kan informera om
att de planerade byggnationerna vid Messingsbruket inte kommer att bli av. Byggentreprenören har blivit erbjuden
annan plats vilket inte är i Skultuna och accepterat detta.” Tack för att du snabbt skingrade dimman Tobias! Nu vet vi
vad som gäller. Bra eller dåligt för Skultuna? Tja, det kan man ju fundera över.
I förra bladet lyckades jag döpa om Inge Dahlkvist till Inge Dahlberg, men han är en tolerant man som har överlevt
det. Innan nästa nummer kommer ut hinner det som vanligt hända en hel del, vilket bland annat beskrivs här i
bladet. Därutöver kan vi konstatera att sommartiden upphör. Söndag 29 oktober återgår vi till vintertid igen (d.v.s. vi
ställer tillbaka klockan en timme på natten mellan lördagen och söndagen) Samtidigt startar höstlovet (vecka 44) som avslutas
med Alla Helgons helg. Observera att bokningar/material till nästa blad ska vara inlämnade lite tidigare nästa gång
just på grund av Alla Helgons helg. Materialet ska vara inlämnat senast kl. 12, torsdag 2 november. Se framsidan!
Kåsör denna gång är en man som jag haft kontakt med i många år eftersom han är en viktig och duktig part i den
jordtillverkning vi ägnar oss åt. Därav har vi också mötts på mässor, konferenser och en och annan festlighet. I våras
fick vi veta att han dessutom skulle bli sockenbo! En glädjande nyhet som nu har fallit på plats. Flyttlasset har gått
och acklimatisering pågår! När jag läser hans rader bekräftar han bland annat hur viktigt det är att bli väl mottagen
på en ny plats. Det är något för alla att fundera över. Hur talar vi om att vi har kommit så att andra kan agera? Hur
tar vi emot nya grannar och arbetskamrater? Förhoppningsvis med öppen famn och en kaffekopp extra på bordet!
Välkommen Pär Lennartsson, nu är ordet ditt!
Elisabet Sannesjö

Fortsättning från föregående sida g

I och med det jobbet så träffade jag också många nya fantastiska vänner som jag haft glädjen att få arbeta
ihop med, och därigenom få bekanta mig med trakten. Något som var väldigt trevligt var att jag blev inbjuden
till Hembygdsföreningens sammankomst vid Tiondeladan i somras och där kändes det som att man i bygden
har en fin gemenskap. En sådan gest till någon som är på gång att flytta in på trakten kan vara det som gör
att det blir en bra start på det nya kapitlet i Livet. Så kändes det för mig.
Mitt förra kapitel slutade tyvärr sorgligt med att jag blev änkling, och då kanske man börjar på att fundera
lite mer över vad som är viktigt i livet. För mig är det viktigt med glädje i livet. Mitt förra kapitel var fyllt med
kärlek och glädje, många glada skratt med vänner och familj. Det är något jag tänker ta med mig in i mitt nya
kapitel.
Alla har vi olika skeenden och kapitel i livet och, om jag får citera vår Kung Carl Gustav, ”Så vänder vi på Bladet”.
Det är det jag gör nu. Hur ser ditt nästa kapitel i livet ut? Vad är det som gör att det blir ett nytt kapitel? Det
kan vara något som är sorgligt eller det kan vara något som du strävat efter en lång tid. Det kan vara något
som du drabbats av. Det kan vara något du skapat själv. Det vet man inte, men hur det än blir - ta med något
som är bra in i det nya kapitlet! Sträck ut en hand i ditt nya kapitel eller ge din nästa ett leende, det behövs
så lite.
Och om ni ser en gammal veterantraktor eller bil som skramlar förbi på vägarna, så är risken stor att jag sitter
på eller i den. Den kan vara blå eller röd, Fordson eller BM eller en gammal Mercedes. Om ni lyfter handen
till hälsning blir jag jätteglad. Om jag inte vinkar tillbaka (vilket skulle vara konstigt) så beror det på att jag
försöker hålla ” skrotet” kvar på vägen.
Pär Lennartsson

ansvarig utgivare

Ett nytt kapitel i Livet

Frändesta

Ser det som en ära att bli tillfrågad om att skriva ett kåseri i Skultunabladet. Eftersom jag är nyinflyttad och
börjar Ett Nytt Kapitel i Livet så valde jag den rubriken! Tänk att få börja ett nytt kapitel i livet när man är 63 år.
Mitt nya kapitel börjar nu, med att jag flyttar till Frändesta i Romfartuna.
Det har funnits många kapitel i livet, för mig, som för dom flesta andra. Jag vet inte vilket i ordningen det här
är, men hoppas att det inte är det sista.
Det första utspelade sig i alla fall i Skälby norr om Sala. Där är jag uppväxt och dit återvänder jag fortfarande,
då på besök hos min bror som bor kvar på vår fädernegård och till vänner och gamla grannar.
Sen har det varit som för oss alla, en massa kapitel, där det varit skola, första kärleken, giftermål, barn, kanske
skilsmässa, olika arbeten, o.s.v. Skeenden i livet som man skulle kunna dela in som kapitel. Det enda som det
inte varit flera kapitel av för mig, av vad jag räknade upp, har varit skola. Dom andra har avlöst varandra med
jämna mellanrum.
Ett långt kapitel, och inte bara ett kapitel, utan halva livet har jag bott i Tullinge söder om Stockholm där jag
arbetat med i huvudsak grus, berg och jord hos olika företag.
Det här med att byta till ett nytt kapitel i livet, har för mig oftast varit att hugga tag i en möjlighet som kommit
flygande. Det har funnits många möjligheter, en del bra men också många dåliga.
En utav dom bra möjligheterna är att få flytta till Frändesta. Det känns lite som att flytta hem igen, ut på landet
där det finns utrymme, och ibland till och med tystnad. Man går ut på kvällen, ser en stjärnklar himmel och
det är alldeles Tyst - det är Fantastiskt! Det saknade jag i Tullinge.
Hur hamnade jag då i Frändesta och i ett nytt kapitel? Jo, år 2001 fick jag jobb på ett företag som heter Hasselfors Garden, som många av er säkert känner igen i och med fabriken i Vagersta. Fick nöjet av att vara med
och bygga upp en ny avdelning för parkjordar och har dom senaste 17 åren farit land och rike runt för att få
igång produktionsplatser. Fantastiskt roligt. Det var en utav dom verkligt bra möjligheterna och ett av dom
bästa kapitlen i mitt liv.
Fortsättning på nästa sida g
		

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

Bjud Far på en Gåsamiddag ...
eller varför inte en helg på vår vackra Herrgård !
ef

Lördag 11 november kl. 18.30
Gåsamiddag runt vårt stora matsalsbord i Herrgården, 895 kr
Vår gästkock Martin Löving kombinerar
tradition med modern touch i sin Svartsoppa,
stekta gåsbröst med spännande tillbehör och
äppelkaka. Därefter bjuds kaffe och samvaro
i våra salonger.

Bo kvar till Söndag och fira Far med frukost på sängen. 900 kr/person
Eventet genomförs vid minst 10 platser bokade. Betalning sker på plats.

FÖR BOKNING OCH INFORMATION: telefon 0700 06 46 80 eller bokning@svana.se

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

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna

Telefon: 076-945 76 76
e-post: kansli@skultunais.se www.skultunais.se

Grattis till vårt A-lag
för en mycket väl genomförd säsong.
Tvåa i divison 4 !

Vi tackar alla aktiva
och ser fram emot nästa säsong

Vi ses i SIS på idrottsvis
Jag äter inte ekologisk mat.
I min ålder behöver man alla
konserveringsmedel man kan få.
George Burns, amerikansk komiker

Stödstrumpor
i många färger och mönster

Strumpor
i bomull
165 kr/par

•

Strumpor
i nylon
145 kr/par
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Tack för citat-tipset Görel Ernhjelm!

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

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.
  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Måndagsklubben 6 november!
Plats: Biblioteket och Fritidsgården
Tid: 16 - 19

		
		 I kväll serveras det:

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!

		 Korvstroganoff, ris och sallad.
		 (Det kommer också att finnas en liten
		

Harakers
Maskinservice

kastrull med kycklingstroganoff)

		
		

		 Kvällens aktiviteter är:

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.

Vad händer i
Bygdegården?
Medlemsmöte
onsdag 8 november kl. 19.00
Information om
vad som hänt och
vad som kommer
att hända.

Kom och berätta
vad du vill
ska hända i
Bygdegården!

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00

		 • Skapa djur av piprensare och pärlor
		 • Trix kommer!!!

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

Vi bjuder på go-fika.

Varmt välkomna

medlemmar och blivande medlemmar
Styrelserna för Harakers Bygdegårdsförening
och Harakers Hembygdsförening

Under hösten är det perfekt att se över ert
engagemang i banken eller varför inte ta tag i
att lära dig våra självbetjäningstjänster ?

		

Anmäl dig till våra kommande kurser:
		 Cirkusskola med TRIX
		 kl. 16.30 - 17.30 i GA-hallen.

Torsdag 2 november kl. 09.30
Tisdag   7 november kl. 14.30

Självbetjäningstjänster
Sparande

Anmäl dig direkt till kontoret

		
		 Eldshow utanför kl. 18.30

på telefonnummer 021-16 44 50

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Välkomna
Fritidsgården, Biblioteket & Öppna förskolan

Välkommen!
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Delfinkällan - ett företag för massage, avkoppling & återhämtning

Du får hjälp med stora som små problem av smärta och rörelsehinder

Namnetvaldejagutifrånminatankaromhurviktigtdetärmedenkällaatthämta
energiurochdelfinernasklokhetochouttröttligaförmågaatthjälpavarandra
Välkommen till min praktik i härligt frisk och vacker miljö!
I år firar Delfinkällan 10 års-jubileum här i Haraker och jag ser redan
     fram emot 20-årsjubiléet!
Öppet för tidsbokning vardagar kl. 09.00 - 18.00

tel. 073 - 913 15 48

Frisör

&  Shop

  

Välkommen
till hela familjens frisör!
Centrumhuset      

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!

Tel: 755 30        www.salongadamocheva.se

Jag tycker mamma är konstig, för hon vill att
vi ska gå och lägga oss om kvällarna när vi är
alldeles klarvakna, men om morgnarna när vi
sover, då vill hon att vi ska gå opp.
Astrid Lindgren

Citat ur Barnen på Bråkmakargatan

SG:s Potatis
          Hedemora

                         
   
iges
                            
Sver te

s
goda l
knö

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

Torsdag 26 oktober
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Tel:  070 - 719 83 55

Vi säljer även sylt och honung

Lions Club i Skultuna
Att vara medlem i Lions Skultuna

Är du nyfiken på vad vi sysslar med och kanske intresserad av vad det innebär att vara medlem?

Lions är en internationell sammanslutning av klubbar,
som genom aktiva insatser stöder och hjälper människor
och främjar fred i världen.
Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor,
men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Medlemskap i Lions innebär ideellt engagemang, kamratskap och personlig utveckling
Vill Du - kvinna eller man - veta mer om Lions och speciellt Lions Club i Skultuna
och kanske bli medlem i vår klubb?
Ring eller maila någon av oss:
Anders Olovsson
Per Andersson
© Foto: Elisabet Sannesjö

Mail: andersolovsson1@gmail.com
Mail: peroander52@gmail.com

Välkommen till oss!

tel 070-999 02 46
tel 076-761 54 44

Fritidsgården & Fritidsklubben

Höstlovet på fritidsgården

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

•

Måndag:
Häng och fika.
		
På kvällen åker vi till IKEA och äter kvällsmat
Tisdag: 	Resa till Mall of Scandinavia
Onsdag:
Vi gör pumpalyktor på dagen !
		
Sedan är det årskurs 7 kväll från klockan 18:00
Torsdag:
Skridskoåkning i ishallen
Fredag:
Halloween fest/kväll
Lördag:
STÄNGT

Öppna Förskolan
Några viktiga datum framöver:

• 24 oktober. Stängt.

		 Vi är på Barnpilotdag!

• 26 oktober. Småbarnsrytmik på

Mariagården kl. 09.30 -11.00,
		 sedan är det stängt medan vi är
		 på Nätverksmöte i Norberg.

• 30 oktober. Sopplunch och
nybakat bröd kl. 11.30

• NYTT! Babystund! Tisdagar

		 mellan kl. 10.30 - 13.00 med
start den 31 oktober för barn
mellan 0 - 8 månader.
Stängt för övriga till kl. 13. Sen
		 öppnar vi och har Våffellunch
mellan kl.13.30 - 15.00.

• 2 november. Babybokprat på

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
		
Torsdag:
Fredag:

Höstlovet på fritidsklubben

stängt
stängt
Vi är i GA-Hallen och har aktiviteter.
Vi gör även pumpa-lyktor och käkar lunch
stängt
Halloween fest/dag

med knattedisco upp till 6 år
med utklädning, pyssel och
		 korvstroganoff.
		Vi stänger kl.13.00 och ses på
Måndagsklubben mellan
		 kl. 16.00 - 19.00.

• 9 november. Småbarnsrytmik
på Mariagården mellan
		 kl. 09.30-11.00.

Vallonvägen 15 - 17

Vallonen

Torsdagen den 9 november invigs nya Vallonen!

Telefon 021 - 39 39 10

Vecka 43 – 45 på Vallonens mötesplats

					
De återkommande aktiviteterna under veckorna annonseras i Vallonens månadsblad,
Vallonens facebook-sida och på anslagstavlan i entrén på Vallonen.
OBS! Ingen balansträning vecka 44 ( måndag 30 oktober)
Cykeltur med Lillemor på måndagar och onsdagar
fortsätter i november så länge vädret är med oss

Nytt för november på torsdagar : Skapande aktiviteter kl. 08.00 – 12.00
Torsdagen den 26 oktober
kl. 14.00 PRO, Budgetmöte
Onsdagen den 1 november
kl. 13.00 Sittande zumba i entrén
kl. 14.00 Teknikcafé
Torsdagen den 2 november, kl. 16.30 – 19.30

50/60 tals pubkväll

Kom gärna med tidsenlig klädsel
Det blir lotterier och tipspromenad!

”4 knektar med Moa”

Tisdagen den 7 november
kl. 14.00 Damklubben har studiecirkel
		
om Gotland
Onsdagen den 8 november
kl. 14.00 Bingo
Torsdagen den 9 november

Invigning av Vallonen

- se föregående sida
Öppet hus på eftermiddagen

Entré, mat, kaffe & kaka 120 kr

Klockan 13.30 - 15.00 bjuder vi in till Öppet Hus för alla som är
intresserade att se våra nya fina lokaler och ett demensboende
i framkant.

Välkomna

Kvällen: Lionskväll i samlingssalen

Sofia Forsberg
enhetschef

Biblioteket kl. 09.30 - 11.00

• 6 november. Måndagsklubb

VALLONENS MÖTESPLATS

Romfartuna förskola

Invigning av nya förskolan i Romfartuna!
Tisdagen den 5 december klockan 16 - 18
inviger vi vår nya fina förskola i Romfartuna.

Vi har öppet hus och bjuder på enklare förtäring.

Välkomna

hälsar barn och pedagoger!

Se också separata annonser om shÅppen och nästa Måndagsträff

Anmälan till mötesplatsen, bindande!
Lista ligger i receptionen på Vallonen.
Du kan också anmäla dig till Leif Palevik
Fredagen den 3 november
kl. 12.00 – 13.00 Rotary har lunch med
				 föredragshållare Sea Shepherd,
			 Pia Öhman & volontär
Måndagen den 6 november
kl. 18.00 Skultuna Västerås damklubb har möte.
Underhållning av Simon & Maria som
sjunger glada sånger. För Dig kvinna
som inte är medlem men vill vara med
		
på underhållningen är det insläpp
		
klockan 19.00.

Tisdagen den 14 november
kl. 09.00 Brukarråd
kl. 14.00 Bildvisning
		
Vi tittar på bilder från vår resa
		
till Linnes Hammarby.
		
Den som vill kan köpa kaffe och bröd,
20 kr
Onsdagen den 15 november
kl. 14.00 Skultuna hembygdsförening har
		
bildvisning av Stig Svärd.
		
”Ölands fåglar & fauna”
		
Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr

Välkommen till Vallonen!

Lions Club i Skultuna

Julmarknad på Torget

Lokala föreningar, hantverkare och företag i Skultuna kommundel!
Nu är det tid att anmäla sig
till årets julmarknad på Skultuna torg

lördag 9 december 2017, kl 10.00 - 13.00
Skultuna Lions Club samordnar aktiviteten

Deltagaravgift 100 kr (betalas på plats)
Nio marknadsbord finns att låna – först till kvarn…

Anmälan senast 30 november till:
Lions Club Skultuna / Carin Lundgren

e-post: carin.lundgren@quicknet.se • telefon 070 - 741 58 73

