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Kronärtskocka
Cynara cardunculus
Foto © Elisabet Sannesjö

• 2015

Hej!

			

Snart är det dags för julmarknader och allt annat som hör julen till. Nu bjuder
Lions in till medverkan vid marknaden på Torget och Skultuna SPA förhandstipsar om sin medverkan i Brukets julmarknad. Mer om detta kommer i nästa nummer.
Vill du ingå i ett samhällsviktigt lagarbete ska du läsa Brand- och räddningsförbundets annons extra noga och passa
på att lyssna på föreläsningen om livet som deltidsbrandman som Företagarföreningen bjuder in till 5 november.
Kåsören denna gång är en ung kvinna med ett starkt fotointresse och konstnärliga talanger. Jag fick ett tips om hennes
goda förmåga att skapa bilder och nappade på det. Om du är intresserad av hennes alster kan du gå in på Harakers
Bygdegårds hemsida och se flera exempel på hennes skaparkraft. Vid delar intresset av fotografering hon och jag.
Det är inte utan att hennes text får mig att fundera över hur det startade för min egen del. Den första kamera jag
höll i fick jag låna av min far när jag var liten. Den följde sedan med mig i stort sett varje dag. Den var i högsta grad
manuell. Allt skulle ställas in; avstånd, bländare etc. Efter lite träning infann sig känslan för vad som gällde. Knepigt var
det, men i högsta grad lärorikt! Åter till kåsören. Jag hälsar med förtjusning denna kreativa & trevliga tjej välkommen!
Varsågod Madelen Lindström, ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Min kamera

Sedan jag fick min första egna digitalkamera i handen har jag nog knäppt över 2 miljoner bilder om jag räknar
lite lätt. Men jag kan nog tänka mig att det är fler än så. Alla som känner mig kan nog instämma med att jag
alltid har kameran i högsta hugg, för att fånga stundens ögonblick. Men för mig så är det inte bara att fånga
ögonblick, utan det handlar mer om att fånga minnen. Minnen av mitt liv och alla som jag har mött och som har
berört mig genom åren.
Jag var 10 år när jag fick min första digitalkamera och nu är jag
25 år. Åren har resulterat i en stor samling minnen.
Jag hunnit med ett antal resor runt om i välden. Resor tillsammans med vänner där vi tillsammans har skapat minnen,
erfarenheter och en bredare syn på välden.
Det som alltid står högt upp på packningslistan är min kamera,
utan kameran är jag inte komplett. Den missen gjorde jag när
jag åkte till Thailand 2011 och jag hade glömt kameran hemma,
vilket ledde till ett spontanköp av en ny kamera i Bangkok.
På resorna passade jag även på att skriva dagbok. En dagbok som förtydligar känslor och minnen som bilder
			
inte kan. Tillsammans med bilderna och dagböckerna har jag sedan
		
skapat fotoböcker från mina fantastiska resor. En fotobok säger så
			
mycket mer med text och bild än att ha bilderna på en digital skärm
			
i datorn eller andra lagringsutrymmen.
			
		
		
		
			

Men min resa har inte bara handlat om mig och mina minnen. Jag
älskar att få glädja andra i min närhet med fantasifulla och konstnärliga bilder. En utmaning kom när människor i min närhet fick sina
första barn och jag erbjöd mig att fotografera dem. En grej som jag
bara kommer göra på hobbynivå för att sprida glädje hos mina vänner

En annan utmaning var när jag erbjöd mig att fotografera för Harakers bygdegård. Att växa upp i Haraker bland
många vackra vyer som ständigt
har fastnat i min kameralins under
åren, så var det självklart för mig
att dra mitt strå till stacken med
det jag är bra på.
Madelen Lindström
		

		
		

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

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

SKUFF "Skultuna Företagarförening"
bjuder in till
en intressant föreläsning om

dman

Livet som deltidsbran

Föreläsare: brandman Stefan Andersson

Torsdagen den 5 november
klockan 18.00
på Skultuna brandstation
Ingen föranmälan behövs

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

Service & Reparationer

Välkommen!

av bilar och motorgräsklippare
- och även mopeder!

kväll i demokratins tecken
Uppföljning:27Enoktober
i Harakers Bygdegård

Försäljning av våra produkter
- nya och begagnade -

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

Informationsmötet samlade ca 30 personer. Harakers
Bygdegårdsförening informerade om det arbete som 		 åkgräsklippare, handklippare.
skett sedan övertagandet, ekonomin och planerade 		 Vi säljer även däck och du kan
aktiviteter för att behålla en samlingsplats i bygden. 		 boka tid för däckbyten m.m.
Tobias Åsell redogjorde för vilka områden Skultuna
Öppet: Vardagar kl. 08.00 - 17.00
kommundelsförvaltning har ansvar för och vilka
Lördagar kl. 11.00 - 15.00
ansvarsområden som ligger inne i Västerås.
Under kaffet kom diskussionerna igång och de tre
Vi ses i våra lokaler på
representanterna från Skultuna kommundel fick med
Skråmsta Industriområde !
sig en hel del frågor. Allt från lekplats, vårdcentral,
och kommunikationer till väghållning. Många frågor
Svenne
Välkomna !
ligger utanför deras ansvarsområde, men de tog dem
med och bollar vidare.
En återkoppling från kommundelen utlovades och vi
hoppas på en fortsatt bra dialog med kommundelsförvaltningen och andra berörda.
Harakers Bygdegårdsförening

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

VI BEHÖVER BRANDMÄN
Vill du vara med och göra skillnad ?
ANSTÄLLNINGEN

Är du en kvinna eller man över 18 år som bor och
jobbar i Skultuna?
Vill du hjälpa andra människor och bidra till att
människorna på din hemort kan känna sig ännu
tryggare i sin vardag?
Då är du rätt person för oss!

Är du intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap?
Tveka inte att kontakta oss!
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Kontakt: Björn Svensson, Avdelningschef
Telefon direkt: 021-39 82 05
E-post: bjorn.svensson@mbrf.se
Mälardalens Brand och Räddningsförbund
Postadress: 721 87 Västerås
Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00

För att bli anställd ska du
vara över 18 år, frisk och
ha god kondition.
Du ska bo och arbeta så
nära stationen att du
hinner installera dig,
normalt inom 5 minuter,
vid larm. Tillstånd från din
ordinarie arbetsgivare är
också nödvändigt.
Körkort B är ett krav.
C – behörighet en merit.
Din anställning blir
räddningstjänstpersonal
i beredskap (RIB) som är
en kommunal deltidsanställning, vilket innebär att du har en annan
huvudarbetsgivare.
Du arbetar alltså som
vanligt hos din ordinarie
arbetsgivare, men är
beredd att rycka ut på
larm under den tid som
du har beredskap.
Räddningstjänsten betalar
dig för den tid som går åt
till utryckning, övning och
utbildning. Utöver detta
får du även beredskapsersättning för den tid du
har beredskap.

E-post: mbr@mbrf.se

www.mbrf.se

Förhandstips

Årets perenn 2016

Besök oss under Julmarknaden
på Bruket 20 - 21 - 22 november !
Fina erbjudanden på presentkort och
julklappar! Margit Norlander säljer
hemstickade produkter hos oss m.m.

Massage för alla ...

Som vanligt bokar du enklast
dina tider hos oss via hemsidan eller
genom att ringa oss
på tel. 021 - 761 00

Välkommen !
Linda Engström
Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se
e-post:
kontakt@skultunaspa.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
Ring för tidsbokning. Välkommen!
Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

29 september 2015 utsågs
Liten kärleksört, Hylotelephium cauticola
till årets perenn 2016.

Perennagruppen - Sveriges organiserade perennodlare utser årets perenn och det har man gjort årligen
sedan 1997. I år skedde det 29 september under
mässan Elmia Garden i Jönköping.
Liten kärleksört kommer igång tidigt på säsongen
och är fin hela tiden även om blomningen inte äger
rum förrän i augusti - september.
Det är en liten och nätt perenn, mycket härdig och
snabbt kuddbildande. Den är lågväxande och nyttjas
med fördel för att bilda en böljande kant på rabatter,
som överhäng på krukor och murar eller för att fylla
upp bottenlagret i planteringar. Den mycket goda
härdigheten gör att den vanligtvis även kan övervintra i kruka.
Som andra sorter av kärleksört växer den helst i full
sol och väldränerad jord som gärna får vara både
torr och mager.

Årets perenn 2015 är
Vit skogsaster, Aster divaricatus

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Källa & bilder: Perennagruppen

Elisabet Sannesjö

Välkomna till ...

e
m
i
mT

Fil

i Harakers
Bygdegård

söndag 15 november
Matiné för barn/familj kl. 15.00
Svenskt drama
kl. 18.00
Se även www.hembygd.se/haraker
Harakers Hembygdsförening

Glädjen är som ett ljus tänder du det för andra,
faller dess sken tillbaka på dig själv.
Carit Etlar
All eventuell uppvaktning
på min födelsedag undanbedes
vänligt men bestämt !
Gunnar Guldbrand

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 12 december 2015, kl 10.00 - 13.00
Skultuna Lions Club samordnar aktiviteten

Deltagaravgift 100 kr (betalas på plats)
Tio 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

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

		
		
		

Seriematcher Ishockey Kvarnbackahallen
Fredag 6/11 kl 19.30
Tisdag 10/11 kl 19.00
Fredag 13/11 kl 19.00

SIS A – IFK Hallsberg
SIS A – Fellingsbro/Frövi IK
SIS A – Hällefors IK

Utförsäljning av skidkläder

Onsdag och torsdag, 4 - 5 november, kl. 09.30 – 11.30
Söndag 8 november, kl. 15.00 – 17.00
		
		
		
		

Jacka + byxa, Seniorstorlek
Barn- och Juniorstorlekar
Udda plagg
Skidmössor

299: 199: 99: 29: -

KANSLIETS ÖPPETTIDER: - se hemsidan som uppdateras löpande

Skultuna Företagarförening, SKUFF

För företag, föreningar och organisationer i Skultuna, Romfartuna och Haraker
Kort rapport från Företagsexpo, måndag 26 okt. kl 16, i Blå Hallen Skultuna
Det fungerade bra med mötesstart kl. 16.00! Kanske har det med årstiden att göra. Just nu kan det ju kännas svårt
att gå ut igen om man väl kommit hem i värmen och får kura skymning i lampans sken. Kl.16.00 hade det inte hunnit
bli mörkt och det blev en bra avslutning på arbetsdagen. Vi var 17 personer som samlades från elva företag, två föreningar och offentlig verksamhet. Vi började som planerat med de många korta mötena mellan i stort sett alla som
var där. De avslutande kommentarerna om vår “speed-date” var t.ex. “Informativt och intressant. Kan leda till samarbete. Intressant att utbyta erfarenheter från olika verksamheter.” “Bra att få presentera sig för många på kort tid!”
“Synd att det inte var fler större företag med.” “Har fått nya idéer.” Att några tyckte att det gick för fort eller att stödfrågorna var svåra var egentligen bara bra. Det säger ju att man både ville få veta mer och hinna mer än vi gjorde.
Efter detta fikade vi och gick vidare med frågor om företagarföreningen, ortsanalysen och samhället. När det gäller
företagarföreningen dryftades t.ex. behovet av föreningslokaler där det ändå konstaterades att det finns lokaler men
att en lokalbank kanske skulle vara till god vägledning. En företagarförteckning efterlystes och optimism blandades
med pessimism om att underlaget för föreningen nog är för litet. När det gällde samhället och ortsanalysen framfördes både frågor och önskemål som rörde skolan, vårdcentralen, föreningsråd, breddning av ortsanalysen och buss
även på landsbygden m.m. Stort tack för konstruktiv medverkan, alla goda idéer och ett roligt och intensivt möte!
Elisabet Sannesjö, ordförande i SKUFF

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

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

Från skottkärra
till entreprenad
Hos oss hittar du däck till allt
Öppet
vardagar 7 - 16.30
lördagar 7 - 12

Välkommen!

Ring eller besök oss.

Du hittar oss strax norr om
Ramnäs Centrum, nära Ramnäsgården

Ramnäs Däck & Bandservice AB
Bergslagsvägen 104

tel 0220-355 35
www.dackoband.se

© Foto: Elisabet Sannesjö

Dagens lunch, 79:-

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny veckorna 46 - 47

VECKA 46
VECKA 47
			
Måndag 		
9/11		Kokt lunchkorv med senapssås
Måndag 16/11 Skink- och broccoligratäng med potatis
					och potatis
Tisdag 17/11			 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Tisdag 10/11 		Stekt fläsk med löksås och potatis
Onsdag 18/11			 Gräddstuvad pytt med ägg
Onsdag 11/11		Wienerfärsbiff med sås och potatis
							och rödbetor
Torsdag 12/11		Fläskkotlett Hawaii med paprikasås
Torsdag 19/11			 Färsfylld paprika med tomatsås och ris
			
och potatis
Fredag 20/11			Köttgryta med potatis
Fredag 13/11		Fläskfiléspett med sweet-sour-sås
				
och ris
Från och med måndag 23 november ska vi prova med att enbart ha veckomenyn för Dagens lunch
för utdelning i restaurangen. Välkommen att hämta den hos oss då & berätta gärna vad du tycker !

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

Telefon

Välkommen!
Eie med personal

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Samla din pension på ett ställe !
Du vet väl att
du kan flytta hit de flesta pensionsdelar som du har?
Vi hjälper dig även att få en överblick
över din allmänna pension, avtals- eller tjänstepension
samt eget sparande

Välkommen att boka en tid hos oss!
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

Välkommen
till oss!
Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

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

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

SKULTUNA
KOMMUNDELSNÄMND
Nyttja dina demokratiska rättigheter
– framför dina synpunkter
till Skultuna kommundelsnämnd

På “G”

En gång i månaden sammanträder Skultuna kommundelsnämnd,
det politiska organ som styr de tjänster som Skultuna kommundelsförvaltning levererar.

SKULTUNA
KOMMUNDELSNÄMND

Vanligtvis hålls mötena i Skultuna, men nästa gång, den 11 november,
kommer mötet att hållas i Romfartuna skola i Romfartuna kyrkby.

•

Nästa sammanträde hålls
onsdag 11 november.
Se vidstående information!

Du vet väl att varje nämndmöte inleds med en 15 minuter lång
frågestund för allmänheten!? Så varför inte passa på att besöka
nämndmötet och framföra dina synpunkter och åsikter – eller bara
ställa frågor – om till exempel skola, hemtjänst och äldreomsorg.

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Väl mött i Romfartuna skola
11 november kl. 16.30 - 16.45

•

• Stängt! Torsdag 12 november.
Vi är på utbildning.
• Badresa till Sala badhus. Tisdag
17 november är det dags igen!

Kommundelsnämnden

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Ny IPadkurs startade med introduktion 3 nov.
Det finns platser kvar! Välkommen att delta. Kursavgift 200:-. Saknar du IPad? Finns att hyra! (300:-)
Onsdagen den 4 november
				
			
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Bollkul
Balansträningen kl. 10.30 flyttas till torsdag 5 nov.

kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.00 Teknikcafè
Torsdagen den 5 november
kl. 09.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgympa för damer & herrar
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning & gymnastik
kl. 13.30 Golf på innebanan istället för
		
måndagen den 9 oktober
kl. 13.30 Vi går till vardagsgudstjänst vid Mariagården. Anmäl om du vill ha hjälp.
Fredagen den 6 november
kl. 09.30 Hänt i veckan med Anna–Britta
kl. 10.30 Chigong med Pia
kl. 12.00 – 13.00 Skultuna Rotary klubb har lunchmöte med egna ärenden. Besök av guvernören
kl. 14.30 Fredagsfika
			
Vecka 46 (måndag – torsdag)
		
får vi målat i samlingssalen.
			
Vi samsas i hobbylokal och
		
övriga lokaler!
			
Ansvariga är informerade!
Måndagen den 9 november
kl. 09.00 – 12.00
Golf på innebanan är inställd
kl. 11.00 Högläsning på 15
kl. 13.30 Bingo på nytt sätt i hobbylokalen
För dig som tidigare älskat bingo, men som slutat
av någon anledning. Och för dig som spelar nu.
Efteråt dricker vi kaffe och
följer upp hur det fungerade
Tisdagen den 10 november
kl. 09.00 – 12.00
I Pad kurs
kl. 11.00 Högläsning
kl. 14.00 Damklubben har studiecirkel
		
om Medelpad i hobbylokalen.
Onsdagen den 11 november
kl. 10.00 Styrketräning i entrén
kl. 10.30 Balansträning i entrèn
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.00 – 14.00 Sittande Zumba i entrén.
Vi dricker kaffe på Mormors restaurang efteråt.

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 12 november
kl. 09.00 Skapande aktiviteter

kl. 09.00 Mjukgympan för damer & herrar
		
flyttas till den 17 november

kl. 10.00 Styrketräning och gymnastik i entrén
Ca. kl. 12.45 –16.00 Utflykt till city med färdtjänst.
Vi shoppar, fikar och myser. Kostnad för färdtjänst
= 70 kr. Ta med fikapengar och fickpengar. Anmäl
intresse till mötesplatsen senast den 6 november.
Fredagen den 13 november
kl. 09.30 Hänt i veckan med Anna–Britta
kl. 10.30 Chigong med Pia
kl. 12.00 – 13.00 Skultuna Rotary klubb har
		
lunchmöte med årsstämma
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 14 november
kl. 17.00 – 19.00 V 75
Var med och spela på hästar. Lämna 20 kr till Pia.
Vi äter pizza, pris 50 kr inklusive kaffe & kaka
Anmälan senast den 12 november

Måndagen den 16 november
kl. 09.00 – 12.00 Golf på innebanan
kl. 11.00 		
Högläsning på 15
kl. 13.00 – 16.00 Skapande aktiviteter till mötesplatsen. Vi bjuder på kaffe som tack för hjälpen!
Tisdagen den 17 november
kl. 13.00 – 16.00 Ipad kurs
kl. 11.00 		
Högläsning på 15
kl. 12.00 – 14.30 Hantverksförsäljning
kl. 13.30 Fotbollsgrabbarna med lotteriförsäljning
Vi dricker kaffe i pausen. Pris 20 kr
Onsdagen den 18 november
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Skultuna hembygdsförening har bildvisning med Stig Svärd. ”Brukshandelns historia
1854-1960”. Vi dricker kaffe i pausen. Pris 20 kr
kl. 18.00 Stickcafé

Bild: Lilla bo´n på Haga

