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Nästa nummer: onsdag 19 nov.

• 2014

Sista dag & tid för annonsbokning: fredag 14 nov. kl. 12.00

tfn 021-706 54 och 070-511 11 95

Dagens lunch, 75:Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 46 och 47
Vecka 46

Helgerbjudanden
Fredag 14/11 kl. 17.00 - söndag 16/11 kl. 20.00
Älgentrecote med kantarellsås,
smörstekta grönsaker och klyftpotatis
inkl. ett glas vin/starköl 189:alt. med alkoholfri dryck 159:-

Vecka 47

Fredag 21/11 kl. 17.00 - söndag 23/11 kl. 20.00
Gorgonzolafylld oxfilé med rödvinsås,
smörstekta grönsaker och stekt kulpotatis
inkl. ett glas vin/starköl
alt. med alkoholfri dryck

Öppettider:
Måndag - torsdag 11 - 21
Fredag, lördag
11 - 22
Söndag
11 - 20

Måndag 10/11 Korv Stroganoff med ris
Tisdag 11/11 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 12/11 Stekt panerad fisk med remouladsås
och potatis
Torsdag 13/11 Fläskfilépasta
Fredag 14/11 Fläskschnitzel med rödvinsås och
stekt potatis

189:159:-

Måndag 17/11
Tisdag 18/11
Onsdag 19/11
Torsdag 20/11
Fredag 21/11

Välkommen!
Eie med personal

Kokt köttkorv med rotmos
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Färsbiffar med paprikasås och ris
Ärtsoppa och pannkaka
Stekt fläskfilé med pepparsås och
stekt potatis

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

		
			

Hej!

Nu är jag nyss hemkommen från en lite längre resa som du kan läsa mer om längre fram i “bladet”. Att resa
tillhör mina intressen eftersom man lär sig så mycket och får nya perspektiv på saker och ting. Att få åka
hem igen är också roligt. Den glädjen är ju inte lika lätt att uppnå om man inte åker bort. Å andra sidan
behöver man ju inte åka långt för den saken. Grannkommunen kan räcka. Finns det något så härligt som
att komma hem till den egna kudden, läsfåtöljen, det kristallklara vattnet, vännerna... Ibland undrar jag om
vi vet hur bra vi har det och hur mycket vi har att vara glada över. Är vi bara snälla mot varandra kan vi sova
gott på vår kudde.
Kåsör den här gången. När Britt-Marie Andersson Göthe slutade som kantor misströstade många glada
sångfåglar rätt rejält. Inte hjälpte det att hon förvarnat om detta länge... Visst kan det vara jobbigt med
förändringar, men oftast bär de med sig utveckling och ny glädje. Näste man på plats kommer att bli en
strålande kontakt för många han också. Jag hoppas att han känner sig välkommen i vår kommundel!
Här får han tillfälle att presentera sig lite närmare. Varsågod, ordet är ditt Micke!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Jag – kyrkomusiker

Den 1 september började jag min tjänst som kyrkomusiker i Norrbo församling. Kyrkomusiker!? Det
trodde jag väl aldrig. Jag som mest spelat pop, rock och jazz. Visserligen gick jag klassisk inriktning på
musikhögskolan i Stockholm men efter examen har jag mest spelat annan musik. Inte för att jag inte
vill spela klassiskt utan för att jag har fått möjligheten att spela så många andra genrer. Jag tycker om
bredd och har alltid tagit alla chanser att spela vad det än har varit för typ av musik.
På ”ackis”, Kungliga musikaliska akademien, hade alla kyrkomusiker svart kostym, gnolade på obegripliga gregorianska strofer och hade något religiöst i blicken. Vi andra närde någon slags rockmyt genom
att bära skitiga jeans och för stora ylletröjor, skrålade på obegriplig jazz och rockdängor och hade
något dimmigt i blicken på grund av för mycket cigaretter och surt vin. Men alla hade sin plats och
allas olika musik och uttryck var lika viktiga.
Efter att ha undervisat på alla stadier, från lågstadiet till högskola, frilansat som musiker i många år
och spelat i alla möjliga och omöjliga sammanhang är jag nu kyrkomusiker. Och det är ju så fantastiskt
roligt och en stor förmån! Jag får bära svart kostym eller skitiga jeans om jag vill och jag får förmånen
att spela all slags musik. Gregoriansk musik, psalmer, visor, poplåtar, rocklåtar, jazzlåtar, vigselmusik,
begravningsmusik, liturgisk musik och jag får leda Romfartuna kyrkokör som är ett härligt gäng. (Vi
behöver fler män förresten.) Om jag har något religiöst i blicken lämnar jag till andra att bedöma.
Om man kan göra det med finess och respekt tycker jag att man kan spela och sjunga den mesta
musiken i kyrkan. Tillsammans med texter och tal kan man skapa en samklang och magi som berör
och lämnar en god eftersmak. Förhoppningsvis ger det även mersmak.
Jag har fått en ny syn på och stor respekt för alla kantorer och organister och för kyrkomusikerjobbet.
Det finns mängder med fantastiska och oerhört skickliga kyrkomusiker runt om i landet och inte minst
i Västerås med omnejd, som lägger ner sin själ i sitt musikerarbete. Ta chansen att gå och lyssna på
någon av dessa vid tillfälle. Det finns så mycket bra konserter och gudstjänster att välja på.
Jag vill avsluta med en fras ur en sång jag skrev för några år sen.
”Låt musiken vara länken mellan åldrar, banden mellan generationer.
Låt musiken vara språket som enar och skapar fred, språket som alla förstår.
Vi vill hylla dig i vår sång till musiken.”
Micke Winterquist
		

		
		

Skultunabladet trycks av Edita Bobergs AB, ett Klimatneutralt Företag som är Svanen-licensierat,
ISO 9001-, ISO 14001- och FSC®-certifierat.
www.editabobergs.se
Kontakta John Sundberg, john.sundberg@editabobergs.se, 021 81 55 55, för hjälp med er trycksak
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Familjefavoriter
Arla. Ca 750–1200 g. Edamer 23%,
Gouda 28%, Jämtgård 28%, Port salut 26%,
Storsjö 31%, Ängsgården 26%.
Port Salut ca 750 g. Edamer, Gouda,
Jämtgård, Storsjö, Ängsgården ca 1,2 kg.
Jfr pris 49:90/kg.
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/kg
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/kg

Fläskkarré

scanna
MED ICA

ICA. Ursprung Sverige.
Jfr pris 39:90/kg.

Päron Conference

Max 2 köp/hushåll.

ICA. Holland, Belgien. Klass 1.

Krongjutarvägen 17 • 726 31 Skultuna • Telefon 021-700 51
Öppet 8.00–21.00 alla dagar

HANDLA

↲

Ca 1100 g. Benfri. I bit.

Lägg till som favorit
för fler erbjudanden!

Inspireras på ica.se/skultuna

Lasses Däck & Motor

Skultuna Hembageri

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Alltid nybakat och gott
matbröd och kaffebröd
till vardag och fest !

Skråmsta, 070-380 88 75

Min doktor har avrått mig
från dessa middagar för fyra,
såvida jag inte bjuder in tre personer.
Orson Welles

Fars Dag
söndag 9 november
Extra öppet kl. 9 -12!
Prinsesstårta, 8 - 10 bitar

150:-

(Ordinarie pris 180:-)
Försäljningsställen i Romfartuna, Västerås:
Igelsta och Aros Handelshus AB i Vagersta

Ved för värme och trivsel !
Tillfälligt parti ved
i småsäckar, 70 liter.

1 pall med 66 säckar, 3.200:inkl. hemkörning inom Västeråsområdet.
Björkved
Blandved

40-literssäck
1 m3-säck på pall
1 m3-säck på pall

55:550:500:-

Förboka gärna
så att det säkert finns kvar!
Öppet: Tisdag - fredag kl. 10 - 18

Jag tar gärna emot beställningar
till lördagar och måndagar, då det annars är stängt.

Välkommen

hälsar Sylvia
Krongjutarvägen 16, Skultuna

Höstfina fötter !

Medicinsk
fotvårdsbehandling:

Lös ved, båda sorter. Ring för prisuppgift

Du hämtar eller vi kör ut ?

Fotbad, nagelvård
borttagning av
förhårdnader och
liktornar. Filning
av fötterna.
Behandlingen
avslutas med en
skön fotmassage
med en salva som
är anpassad för
dina fötter.
Ring och boka tid
redan idag.

Prisexempel: 700 kr för en m3 ved på pall
inkl. transport inom Västeråsområdet

Välkommen!

Johan Elander

Tel. 021-705 16

Lars Hammarsten

0722-97 31 57
070-654 64 81
www.romfartunaved.se

VÄLKOMNA!!
Sophie Söderqvist

Diplomerad Medicinsk
fotvårdsspecialist

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Härlig Halloweenfest för de yngsta
Fredag 31 oktober

Klockargården, Romfartuna
Både förväntningar och förberedelser var
stora inför fredagskvällens arrangemang.
Kl. 18.00 öppnades dörrarna till den
fantasifullt utsmyckade lokalen.
Tjugofyra häxor, spöken, varulvar, skelett och
superhjältar av olika slag strömmade in i festlokalens milda dunkel och roade sig glatt med
discodans, halloweenmat, spöksagor m.m.
Skräckinjagande vrål blandades med glada
skratt, mystiska viskningar och tassande steg.

Ett varmt tack

till alla som bidrog till att festen blev
så trevlig och spännande.
Föräldrar, alla barn och sist, men inte
minst, Romfartuna Hembygdsförening
som bidrog generöst till festkassan.
Föräldrarådet

vid Romfartuna förskola

Välkommen att kontakta Din lokala fastighetsmäklare
Funderingar på att sälja? Vi gör gärna en fri värdering av din bostad för att

kunna ge dig ett bra erbjudande. Du förbinder dig inte till någonting. JÄMFÖR OSS GÄRNA!
		Har du tänkt sälja / köpa bostad privat?

				

				
				
				
				

Behöver du hjälp med att skriva kontrakt?
Är du osäker på vad man bör tänka på? Jag hjälper
gärna till med ett skrivuppdrag och kan vägleda er
genom affären. Det blir en tryggare privataffär!

Skrivuppdrag 5 000 kr
Jacki Cedervall
021-18 61 10

Tel. 021-18 61 10
www.kvartersmaklaren.se
Bruksgatan 8, 726 31 Skultuna info@kvartersmaklaren.se
Besöksadress: Skultuna Messingsbruk, “Textilen” 1 tr.

Vi kan skog och Lantbruk!
Anmäl dig till vår lunchträff torsdag 27 november kl. 12.00

på Handelsbanken i Skultuna

Vi välkomnar befintliga kunder samt eventuellt nya kunder.
Du får träffa vår skogsexpert Ola Josefsson samt Mats Bygge från Areal
Vi kommer att informera om:
skatter, deklaration, banktjänster samt virkesmarknad m.m.
Anmäl dig på tfn 021-16 44 50
Våra direktnummer:

Johan
Emelie
Frida

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

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Välkommen !
Johan
Gustavsson
Emelie
Frida
Strandh
Gunstad
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

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 13 december 2014, kl 10.00 - 13.00
Skultuna Lions Club samordnar aktiviteten

Anmälningsavgift 100 kr (betalas på plats)
10 st marknadsbord finns att låna – först till kvarn…

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

Dosvägen 4, 726 31 Skultuna • carin.lundgren@quicknet.se • 070-741 58 73 (kvällstid)

Skultuna - Romfar tuna - Haraker
Onsdag 5/11 i Mariagården, Skultuna
14.00 Skultuna arbetskrets, oskar lässman
15.30-17.45 Tonfisskar, pyssel och övning
16-17 Sånglärkor, övning
18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Onsdag 5/11 i Vagersta, Romfartuna
14.00 romfartuna sykrets, Pernilla linered
Värdinna : Kristine Svensson
Torsdag 6/11 i Klockargården, Romfartuna
13.15-15.00 Kyrkis!
Torsdag 6/11 i Mariagården, Skultuna
14.00 Vardagsgudstjänst, Frida Johansson,
Maria agstam Häggkvist, gunilla lindberg
18.30 Vuxenpyssel
Torsdag 6/11 i Harakers prästgård
19.30 Harakerskören, övning
Lördag 8/11 i Mariagården, Skultuna
9.30- Kördag för Skultuna kyrkokör
och Skultuna vokalensemble
Söndag 9/11 i Skultuna kyrka
17.00 Musikgudstjänst, Maria agstam Häggkvist
”Minna-lisa Ferna Kvintett”, g. lindberg
Måndag 10/11 i Mariagården, Skultuna
09.30 Martaklubben
15.00 Mellis
Måndag 10/11 i Romfartuna kyrka
19.00 romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 11/11 i Mariagården, Skultuna
10.00 Mixturen, övning
15-21 after School, Ungdomskväll
18.00 andakt, oskar lässman
Onsdag 12/11 i Harakers prästgård
14.00 Harakers syförening, Maria a. Häggkvist
Värdinna: Inger andersson
Onsdag 12/11 i Mariagården, Skultuna
15.30-17.45 Tonfisskar, pyssel och övning
16-17 Sånglärkor, övning

17.30 ” Skapelsen”
Familjegudstjänst/Musikal av egil Hovland
Sånglärkor och Tonfisskar sjunger
Maria agstam Häggkvist, gunilla lindberg
18.45 Skultuna kyrkokör,övning
Torsdag 13/11 i Mariagården, Skultuna
14.00 Kafé i Mariagården, Min farfar och nobel.
ellinor lilljeqvist berättar.
Torsdag 13/11 i Harakers prästgård
19.30 Harakerskören, övning
Lördag 15/11 i Mariagården, Skultuna
10-13 Skultuna arbetskrets årliga kafé. lotteri,
bröd- och kaffeförsäljning samt tombola.
Söndag 16/11 i Romfartuna kyrka
17.00 Musikgudstjänst - Yazzmen 4.3.Q
gisela Hellberg, Micke Winterquist
Måndag 17/11 i Mariagården, Skultuna
09.30 Martaklubben
12.00 Soppa med bön
15.00 Mellis
Måndag 17/11 i Romfartuna kyrka
19.00 romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 18/11 i Mariagården, Skultuna
13.15 Mixturen, avfärd mot Strandgården.
15-21 after School, Ungdomskväll
18.00 Mässa, Maria agstam Häggkvist
Onsdag 19/11 i Mariagården, Skultuna
14.00 Skultuna arbetskrets, oskar lässman
15.30-17.45 Tonfisskar, pyssel och övning
16-17 Sånglärkor, övning
18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Torsdag 19/11 i Klockargården, Romfartuna
13.15-15.00 Kyrkis!
Torsdag 20/11 i Harakers prästgård
19.30 Harakerskören, övning
Fredag 21/11 i Mariagården, Skultuna
18.00 Konfirmandhelg

Mariagården, Karl IX:s väg 4, Box 73, 726 20 Skultuna, Tel: 81 46 00

VÄ L KO M M E N T I L L N O R R B O F Ö R S A M L I N G -

KYRKIs
i

ROMFARTUNA

Torsdag 6/11 & 19/11
i KlocKargården
klockan 13.15-15.00
/Oskar & Pernilla

MuSIKGuDSTjÄNST
Söndag 9/11 kl 17.00 i
SKuLTuNA KYRKA

VARDAGSGuDSTjÄNST

Torsdag 6/11 kl 14.00 i
MARIAGÅRDEN, SKuLTuNA

VuxENpYSSEL

Torsdag 6/11 kl 18.30 i
MARIAGÅRDEN, SKuLTuNA

gunilla lindberg
Frida Johansson
Maria agstam Häggkvist

Kom och prova något nytt
eller ta med dig något eget.
Vi fikar under kvällen.
allt till självkostnadapris.

Fika efter gudstjänsten

Annica Lässman

”Skapelsen”

FAMILjEGuDSTjÄNST
MuSIKAL
av egil Hovland

”Minna-Lisa Ferna
Kvintett”

Onsdag 12/11 kl 17.30 i
MARIAGÅRDEN, SKuLTuNA

Minna-lisa Ferna: sång
leif linnskog: tenorsaxofon
Jan eriksson: gitarr
Peter Stensson: Trummor
Marcus lund: Kontrabas

Sånglärkor
Tonfisskar

gunilla lindberg
Maria agstam Häggkvist

Katarina genberg: Piano
gunilla lindberg
Maria agstam Häggkvist

MuSIKGuDSTjÄNST
Söndag 16/11 kl 18.00 i
ROMFARTuNA KYRKA

Yazzmen 4.3.Q
Micke Winterquist
gisela Hellberg

KAFé
i Mariagården
Torsdag 13/11 kl 14.00

Min farfar och nobel.
ellinor lilljeqvist berättar.
Kaffe med dopp!

SKuLTuNA KYRKLIGA
ARBETSKRETS
årliga

KAFé MED
FÖRSÄLjNING

Lördag 15/11 kl 10-13 i
Mariagården, Skultuna

lotteri, bröd- och kaffeförsäljning samt tombola.
gisela Hellberg

- E N D E L AV S V E N S K A K Y R K A N VÄ S T E R Å S

En oförglömlig resa till Laos
Deltagare från både Romfartuna och Haraker har just kommit hem från en studieresa om skogsbruk i Laos.
Våra medresenärerna kom från Heby, Uppsala och Stockholm. Alla var skogsägare eller hade direkt eller
indirekt koppling till skogsbruk. I vårt fall har vi t.ex en god del av våra intäkter i Aros Handelshus från de
råvaror skogen ger till värmepellets och stallströ. Ciceron på resan var Bo Ohlsson från Gesala i Romfartuna.
Visst är det lockande att åka till länder som skiljer sig mycket från vårt eget och där förtecknen är spännande och intressanta. Laos är ett sådant land men också så svårbemästrat
att jag faktiskt inte tror att det blivit av med någon resa till Laos om det inte varit för just
Bo “Bobbo” Ohlsson. Han har varit aktiv i Laos, av och till, sedan 1989. Hans insatser där
har hela tiden handlat om skog, men ur en politisk aspekt där t.ex. frågor om lagstiftning
och fungrande administration varit viktiga. Huvusakligen har hans arbete handlat om att
utveckla privat familjeskogsbruk. Uppdragen har han fått från ADB (Asian Development Bank),
SIDA (Swedish Development Cooperation Agency) och FAO (FN:s jodbruks och livsmedelsorganisation. Food
and Agriculture Organization of the United Nations). 1997 - 2007 jobbade han både i Vietnam och
Laos med ett forskningprojekt om vad bönderna gjort med skogsmark under en period på
50 år. Alltså: En sakkunning person med erfarenhet av landet och gott om kontakter där
skulle leda resan. Förutsättningarna för att få ut mycket av resan var goda och den 20 oktober gav vi oss iväg. Min man
Johan och jag åkte tillsammans med Torsten och Clary Lindin från Haraker för att sammanstråla med de andra på
Arlanda. Med Bo inräknad var vi en behändig grupp på 12 personer. Efter elva timmars flygning landade vi i Bangkok
för byte till en kortare flygresa till Vientiane i Laos.
Skogsbruk
Ganska omgående träffade vi människor sysselsatta inom
Vientiane
skogsnäringen. Pågående projekt och avslutade som överVientiane är landets huvudstad och vi mjukstartade vår
gått i egen verksamhet. Stora Enso har en stor verksamhet
vistelse där för att sedan resa vidare både norr- och söderi Laos och de samt andra aktörer delade generöst med sig
ut. Staden är förhållandevis modern med 800.000 inv.
av sina kunskaper och erfarenheterna av att arbeta i detta
land. Här följer exempel från Buraphawoods plantskola.

Elektricitet är en tillgång i ett samhälle. Patouxay Monument. Byggd som en
Det kommer att finnas en del att jobba triumfbåge i centrum av staden.
Vidare med framöver.

Nya hus trängdes med gammal bebyggelse, tempel och
marknader. Trafiken var tät och bilarna nya. Vi skulle snart
förstå att det berodde på att här, i ett av världens fattigaste
länder, hade det knappt funnits bilar tidigare, alltså fanns
det inga som hunnit bli gamla än. Särskilt många turister
såg vi inte till. Omvärldens ekonomiska bekymmer avspeglades även här i uteblivna besök.
Landet är starkt kuperat och andelen odlingsbara ytor
är därför liten. 2012 kom en brytpunkt i världen vad
avser folks bosättning. I Laos sker en förflyttning från
Göran Hindsén berättar om de sticklingar av eukalyptus
fattiga områden i bergen till låglandet och städerna.
och akazia som sätts för att sedan stegvis planateras ut.

För oss nordbor var den snabba växtperioden en överraskning. Generellt motsvarar en månad här ett år hemma.
Vad sägs om ett träd med full höjd på sex år som skulle
ha krävt 60 år hemma? Vi gav oss ut i fält och tittade.

Vi åkte vidare norrut till Luang Prabang. Där besökte vi
National Agriculture and Forestry Research Institute/
Upland Agriculture Research Center. Vi fick god informa		
tion om deras arbete och strategier
för skogsbuket i de norra delarna
av landet. Vi blev även konkret
påminda om Sveriges insats i
Upland Research and Capacity
Development Programme.
			
Därefter besökte vi Luang Prabang
Teak program. De beskrev också, med fullt modernt datorstöd, sitt arbete, ambitioner och utveckling. På väggen
satt en enkel men detaljrik teckning. Den visade också
arbetet med skogsbruk, från plantering, vård och gallring
till sågning, transporter, husbygge och snickeri. Därtill
visade den kopplingen till familj, marknad, buddism och
ett globalt perspektiv!

Eukalyptus longirostrata Australia som planterats ut i
juli 2014 och som redan nått en höjd på dryga 60 cm.
Studiebesöket skulle följas av flera där både planteringar
av olika trädslag, skogshuggarläger, sågverk och snickerier
gjorde bilden komplett. Diskussionerna inte att förglömma
om krav på jorden, ogräsrensning, gallring, gödning och
bevattning.
Lunch intogs vanligen på någon lokal servering och både
dessa och menyerna var tämligen lika, med ris som den
centrala rätten. Mycket enkelt och med vänliga människor
som överallt gjorde sitt bästa för att det skulle bli bra.

Här fick vi möjlighet att prata med lokala skogsbrukare.
Den viktigaste frågan från dem till oss handlade om hur vi
organiserar oss. På den punkten har ju vi mångårig erfarenhet. För dem ligger arbetet ännu i sin linda.
Avslutninsvis följde vi med
in i deras by för att få se hur
de med liv och lust höll på
med bygget av en mobil såg.

Innan vi åkte vidare söderut
till Savannakhet och Pakse
besökte vi en skola och tog
farväl av den gamla konungastaden Luang Prabang. Här
vilar den gamle kungens
stoft i en vacker drakbåt.
Kungafamiljens öde efter hans död 1959 är en svart fläck
i Laos historia som vi nu lämnar därhän. Fortsättning g

Foto:Elisabet
Elisabet
Sannesjö
©©Foto:
Sannesjö

forts. om Laos från föregående uppslag

Det hemliga kriget
Ingen av oss som besökte Laos för första gången hade
vetat hur svårt sargat Laos blev under Vietnamkriget. Laos
är mindre än Sverige, drygt hälften av vår yta, men de
bomber som fälldes i Laos var fler än alla bomber under
2:a Världskriget eller 10 gånger fler än de som fälldes
över Vietnam. Spåren av detta syntes på många ställen.
Fortfarande, över 40 år senare, dödas och lemlästas
människor av bomber som ligger kvar. För skogsbruket
måste varje hektar bomsäkras innan marken kan tas i
anspråk. 2000 hektar rensas per år och till detta bidrar
USA med 30 miljoner kronor årligen. Med nuvarande takt
skulle det ändå ta flera hundra år innan alla bomber är
borta. ”Det hemliga kriget” har det kallats. Några få böcker
finns om detta, men ingen på svenska.
Den intresserade kan t.ex. läsa “The ravens” (Korparna) pilots of the secret war” av Christoffer Robbins
(ISBN 978-974-8303-41-3).
För att komma lite närmare denna del av Laos historia
åkte vi på flaket
av en rysk lastbil
7 mil längs Ho Chi
Minhleden, den
väg eller, rättare
sagt, det vägnät
som motståndsrörelsen använde
för att ta sig mellan
Laos och Vietnamn. Det var en resa som inte går att beskriva i ord. Lastbilen klättrade upp längs tvärbranta
bergssidor, ner i djupa dalar, över floder och ständigt
parerande djupa spår, stenar och hål i marken. Kvistar
av bambu och lianer piskade oss emellanåt på ryggen.
Stora spindlar och andra smådjur föll ner på oss ur träden.
Vi lärde oss raskt, och av självbevarelsedrift, att hjälpa
varandra med att fånga de ovälkomna passagerarna och
kasta dem tillbaka till sin urskog. 7-milaresan tog lång tid
och när vi kom fram till den by där vi skulle övernatta var
det ingen som knotade över småödlor i rummet eller
			
gråsuggor i sängen. Vi sov.
Ett annat sätt att närma sig
denna brutala del av historien var att besöka ett krigsmuseeum i Ban Dong.Detta
var stort och påkostat.
Under pompa och ståt hade
det invigts 2012. Vi blev väl
emottagna där och snart
visade det sig att vi var den
första utländska grupp som
besökte museet.

Berättelsen kan göras hur
lång som helst om detta
vackra land, om marknaderna, folket, buddismen,
skolorna, naturen och utvecklingen där, men nu
vet du i alla fall att vi är
några som varit där, även
härifrån och som kan
berätta mera!
Bilden här bredvid är
tagen på en bymarknad.
I varje liten flätad korg
ligger en griskulting och
viftar på knorren emellanåt. Tittar du noga kanske du kan
se att korgen t.o.m. är flätad så att den smalnar av för
trynet och på ryggen finns ett handtag att bära i.
Resan var inte en resa för den som vill ha full koll på vad
som ska hända och när det ska ske. Det var heller inte
en resa för den som vill ha det bekvämt och bara koppla av.
Det var en resa som gav mängder av ny kunskap, nya intryck och nya funderingar. En helt fantastisk resa som
kommer att göra sig påmind i tankarna för långt tid
framöver ...
©Foto: Elisabet Sannesjö
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Glöm inte bort Fars Dag
söndag, 9 november

Vi har presentkort för sköna
behandlingar eller varför inte
njuta tillsammans med hela
familjen på en Må-Bra-träff ?
Besök gärna vår nya hemsida
www.skultunaspa.se
Välkommen!
Linda Magnusson

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

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00

www.skultunakommundel.se

På “G”
Teknik och Fritid
Mälarenergi har för avsikt att
säkerställa vattenkvalitén och
driftsäkerheten för boende längs
Karlbergsvägen.
Ledningarna går idag över fastigheterna och tanken är att de skall
slopas och de nya förläggs i gatan.
Karlbergsvägen kommer därför
att hållas avstängd för genomfart
ca 8 veckor. Trafikanter hänvisas
då till Mäster Jacobs väg, Anna
Döpkens väg och Trankärrsvägen.

Papperskorgar och hundlatriner
Papperskorgar och hundlatriner som finns uppsatta i samhället, ca
70 stycken, är INTE tänkta som några soptunnor för hushållssopor,
så som blöjor och matrester.
TACK på förhand för att ni använder er soptunna där ni bor.
Skultuna Bibliotek
Nu har vi rensat bland barn- och ungdomsböckerna! Utgallrade
böcker finns till försäljning. 10:- styck eller 15 böcker för 100:-

Skultuna kommundelsnämnd

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 oktober 2014 valdes
följande ledamöter och ersättare till Skultuna kommundelsnämnd:
Ordförande:
Mikael Sandberg (S)
1:e vice ordförande: Sven Svensson (MP)
2:e vice ordförande: Irene Hagström (M)
Ledamöter:
Christina Estay (S)
		
Peter Toll (C)
		
Ulla Mörck (M)
		
Åke Johansson (Fp)
Ersättare:
Anders Johnsson (S)
		
Maggan Alm (S)
		
Johan Norrlin (MP)
		
Thomas Klingberg (M)
		
Christoffer Anderberg (M)
		
Christian Johansson (Fp)
Allmänhetens istider
Nästa
ordinarie
sammanträde
blir onsdag 19 november kl. 16.00
finns anslagna på Hemsidan och
i
Klockargården
Romfartuna
i ishallen.

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Telefon 021 - 39 39 10

Har Du någon stor vit finduk som Du inte använder?
Vallonens mötesplats efterlyser vita dukar att kunna ha på middagsbordet vid högtider.
Ring Pia, tel. 021 39 39 10
Onsdagen den 5 november
kl. 10.00 		
Styrketräning
Stående Balansträning med Annika, sjukgymnast. (Även för dig som inte bor på Vallonen)
kl. 10.30 		
Torsdagen den 6 november
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 11.00 		
Styrketräning
kl. 14.00 		
PRO Trivselträff underhållning av Duo Grande
Fredagen den 7 november
kl. 13.00 		
Nyhet ”Kortspel” Vi ses på 15 och spelar kort
kl. 14.30 		
Fredagsfika
Måndagen den 10 november
kl. 09.00 – 12.00 Golf
kl. 13.30 		
Filmvisning
Tisdagen den 11 november - kl. 13.30 Bingo
Onsdagen den 12 november
kl. 10.00 		
Styrketräning
kl. 10.30 		
Stående Balansträning med Annika, sjukgymnast
kl. 13.30 		
En text säger så mycket! Vi träffas på 15 och läser små texter, dikter.
		
Vi dricker kaffe tillsammans
Torsdagen den 13 november
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 11.00 – 11.30 Styrketräning
Fredagen den 14 november
kl. 13.30 		
Kulturcafé med kombinerat fredagsfika. ”Musikduon de Luxe”.
				
Idag är det ostkakans dag. Vi låter oss väl smaka av Mormors ostkaka
				
med kaffe, grädde & sylt. Biljett: 40 kr inklusive fika
Måndagen den 17 november Dagens golfträning är flyttad till morgondagen
kl. 14.00 		
Åsas mode har klädförsäljning i samlingssalen
Tisdagen den 18 november
kl. 09.00 – 12.00 Golf
kl. 11.00 – 13.30 Hantverksförsäljning & Bokloppis
kl. 13.30 		
Allsång med Fotbollsgrabbarna Vi dricker kaffe tillsammans.
Ett samarbete med Vallonens mötesplats, ABF & Skultuna PRO
				
Lotteriförsäljning
kl. 17.15 		
Gratis seniorzumba
Onsdagen den 19 november
kl. 10.00 		
Styrketräning
kl. 10.30 		
Stående Balansträning med Annika, sjukgymnast Även för dig som inte bor på Vallonen
kl. 13.00 		
Teknikcafé
kl. 13.30 		
Bildvisning med Stig Svärd. Ett samarbete med ABF & Skultuna hembygdsförening
kl. 16.00 		
Kulturpub med Martin Persson som sjunger Cornelis

ViVisäljer,
monterar
säljer, monterar
och
renoverar
och renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och
kaminer
kaminer.
Vi utför
ävenmurVi utför
även
muroch
och putsarbeten

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

Service & Reparationer

putsarbeten

av bilar och motorgräsklippare
- och även mopeder!

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

		

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 !
!
Välkomna
Svenne

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

Seriematcher för innebandy och ishockey

Se tider för de olika lagen under Aktuellt på vår hemsida www.skultunais.se

Vi gratulerar våra pojkar, födda 04/05, till silver i Mc Donalds Cup. Grattis grabbar !!
Inomhusträningar - innebandy och parkour

Innebandyn ............. vänder sig till flickor och pojkar födda 04/05 och 06/07.
			
			

Platsen är GA-hallen på onsdagar kl 17.00-18.30 (start 22/10)
Ta med klubba, inneskor och skyddsglasögon. Välkomna!
Parkouren ................. startar sin träning i Tibbleskolans gymnastiksal,
			
fredag 7/11 kl 18.00-19.30. Alla välkomna, oavsett ålder.

Träningar på Tibble arena - skidor och skidskytte

Skidträning ............. tisdagar kl. 18.00. Start 11 november
Skidskytteträning ... torsdagar kl. 18.00. Start 13 november

Kansliets öppettider: Måndag - Torsdag: kl. 08.00 - 09.30 och 12.00 - 13.30. Fredag stängt

