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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 25 november
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Tel: 070 - 719 83 55

Vi säljer även honung och sylt

Islandshäststävling
på Solberga gård.
Lördag 10 december. Start kl 9.
Kom och titta på hästarna,
fika och/eller ät lunch.

Alla är välkomna!

			 Hej!

			

November är för oss en bra tid för att försöka få lite ledigt och det fick vi ju med
råge när vi nu var på Kuba. Jag berättar gärna mera om det i nästa nummer av “Bladet”! Maria & Tomas fick det
inte lika lugnt. Självklart skulle det snöa rejält så fort vi åkt och ungarna bli sjuka och ... ja, ni vet hur det kan vara.
Stort tack till dem båda för att de klarade allt så bra! Trevligt är det ju också att komma hem när man är efterlängtad.
Under de här 14 dagarna hann det hända en hel del både i närheten och långt borta. Vad som är nära och vad som
är långt borta avgörs förstås av var man är. Vi hade möjligheten att följa det amerikanska presidenstvalet på lite närmare
håll. Spänningen var stor och åsikterna om resultatet minst sagt delade. Här hemma var det bl.a. annat tråkigt att
någon stal 15 sadlar från ett stall i Haraker. Varning för illasinnade besökare! Roligt är det dock att det händer
mycket trevligt i övrigt. Julmarknaderna tar fart nu och först ut här var som vanligt Messingsbruket.
Kåsör den här gången är en relativt färsk Vagerstabo. En engagerad och trevlig person som gjort premiär som författare.
Fortsättning på den punkten lär säkerligen följa! Välkommen Anneli.
Elisabet Sannesjö
										

Min första bok

ansvarig utgivare

Livet är en resa. På sista tiden har jag förundrats mer än vanligt över hur pusselbitarna alltmer faller på plats.
Hur olika val jag gjort för många år sedan passar så bra ihop med det jag vill göra nu. Därför är det också
svårt att säga när det började. Jag tänker att pusselbitarna fanns där och att ett helt nytt äventyr började
för ungefär ett år sedan - min första bok: Sagan om Trollsjön.
Jag är sedan tre år tillbaka bosatt i Vagersta. När vi tittade på huset frågade min man: ”Kan du tänka dig att
skriva böcker här?” ”Ja,” var det självklara svaret. Det blev måttstocken för ett hus vi kunde trivas i. Jag
började arbeta på Bombardier i Västerås i samma veva som vi flyttade hit. Där mötte jag Emelie Taavo. Vi
drogs oförklarligt till varandra, upptäckte nya intressen och snubblade över regressionsterapi. Jag har läst
om det i olika sammanhang till och från, men aldrig tidigare fått chansen att prova.
Vi hittade en regressionsterapeut i Enköping, och vi provade. Jag kan inte säga att det var en stängd dörr
som öppnades, istället var det som om alla bilder i mitt huvud plötsligt fick en förklaring. Regressionsterapi
innebär att genom meditation gå tillbaka till undermedvetna minnen från till exempel barndomen, eller för
den som tror på det, tidigare liv. Jag valde det sistnämnda och fick möjlighet att läka oförklarliga känslor som
har spökat under mitt hittills levda liv.
Men vad har då det här med min bok att göra? Jo, en vacker decemberdag berättade Emelie att hon hade
sett oss i ett tidigare liv, som systrar, på en stor häst. I samma ögonblick som hon berättade spelade bilderna
upp sig för mitt inre. I flera månader fortsatte vi att meditera för att hitta alla delar av historien, nämligen
Sagan om Trollsjön.
När jag till sist bestämde mig för att börja skriva var jag riktigt nervös. Jag har försökt så många gånger förut
utan att riktigt komma någon vart. Den här gången var det annorlunda. Orden bara rann ur mig och bilderna
kom allteftersom jag skrev. Jag började måla också. Plockade fram akvarellpennor och färger och gav liv åt
bilderna i mitt huvud. Det gick lätt.
Trots så mycket arbete fanns det ett fantastiskt flöde hela vägen. När något
tog emot tog jag en paus för reflektion. När jag sedan fortsatte igen tog
flödet en ny riktning.
På den här skrivande och tecknande resan har jag lärt mig något fantastiskt.
Och det är att vara rädd om skapandet. Det är något levande och kan inte
forceras. Det är ett flöde och när jag känner motstånd är jag på väg åt fel
håll.
Jag är lite förvånad över att min första bok blev en sagobok för barn och
vuxna. Det hade jag inte föreställt mig. I efterhand känns det självklart.
Jag älskar sagor och jag älskar vackra böcker med både text och illustrationer. Därför är resultatet kanske trots allt inte så förvånande.
Anneli von Knorring
		

		
		

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

Handelsbanken
Vi finns här lokalt för din skull
Vänligen kom in och träffa oss
eller boka en tid
E-post: skultuna@handelsbanken.se
Telefon: 021-16 44 50
Vi önskar dig varmt välkommen
Johan, Amanda och Ville

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Fredagen den 25 november
En heldag på Vallonens mötesplats
med program, försäljning och musik
“Livets Goda”

kl. 12.30 – 13.30
				
			
				
			

Infoträff 75 + ”Livets goda”
För dig som inte har hjälp, men är nyfiken på vad
som erbjuds! Alla 75 + är välkomna.
Inbjudan skickas även hem per post till dig, som
fyller 75 år!
		
Ingen anmälan behövs!

kl. 12.30 		
				

Presentation av Tobias Åsell,

direktör, Skultuna kommundelsförvaltning

kl. 12.50 		

Mötesplatsinformation av Lillemor & Pia

kl. 13.10 		

Agneta Nyström, Uppsökande verksamhet
Programmet fortsätter för alla intresserade!

Försäljning, musik och adventsfika
kl. 11.00 – 14.00 Försäljning av blommor/ Trädgårdsboden
kl. 11.00 – 14.00 Försäljning av hantverk/ Vallonens Mötesplats
kl. 14.00 		
				

Musikunderhållning av ”Musikduon De Lux”
FRI ENTRÉ

kl. 14.45 			
					
kl. 15.00 		
				

1:a adventsfika i matsalen, 20 kr
(Det vanliga fredagsfikat utgår)

Tidöfiskaren säljer fisk utanför Vallonens entré
Prisexempel: Gösfilè 170 kr/kg

Minirapport från
Messingsbrukets julmarknad
18 - 20 november

Av snön som föll så ymnigt tidigare fanns inte ett
spår, men å andra sidan behövde ingen frysa !
Årets julmarknad var innehållsrik med både gamla
och nya deltagare och
besökare.
Alla som var där fick både
tid och plats att se på det
mesta och för att prata med
varandra.
Trevligt !!!

Gå

och

spring bekvämt!

Jag hjälper dig att prova ut rätt sula
399 kr/par
Minskar
trötthet i
fötterna.
Ger
fotleder,
knän och
höfter rätt
ställning
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.
Text & bild: Maria Sannesjö

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Vallonens mötesplats

Julmarknad med Adventskonsert
Söndag 27 november
Julmarknad kl. 10.00 - 16.00

Kom och köp hantverk, ull, äppelmos, saft,
bröd, kort, stickat, mattor, ljuslyktor, väskor,
smycken, lotter m.m.

Kl.14.00 Konsert med Västerås Kvartettsångare. Fri entré
Kl.14.45 Adventskaffe
			 i matsalen
Välkommen!

Jubileums–fest på Vallonen

Musik-/Kulturpub lördag 3 december
kl. 15.00 – 19.00
kl. 15.00
kl. 16.15
kl. 17.45
kl. 18.00

“4 knektar” underhåller
Mat & kaffe
Lottdragning i samlingssalen
“Danzant” underhåller. Ta med dansskorna!

Priser: 100 kr för musik och mat. Endast musikbiljett 50 kr. Fika 20 kr
Lottförsäljning. Anmälan till Mötesplatsen senast 1 dec.

Välkomna

Det händer på ...

Frisör & Shop
Välkommen
till hela familjens frisör!
Centrumhuset
Tel: 755 30

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!

www.salongadamocheva.se

Rocken roll, Rockabilly, Country inriktning

Fredag 25 november

and
B
y
a
K
Ellen
kl 21.00 till 01.00
Mat serveras från kl 19.00
Entré 150 kr
Dansband

Söndag 27 november

z
anne

J

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

kl 18.00 - 22.00
Insläpp från kl. 17.30
Entré 170 kr

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Förhandstips!

LERBODEN

Rockabillykväll lördag 10 dec.
Redbarn Rumblers och
Hilly and the real deal
OBS! Till denna kväll kan du
förbeställa Jultallrik för 150 kr
på tel 070-497 20 27

Dansband - söndag 11 dec.
Sannex

Julloppis 17 december

Boka bord
på tel 070-497 20 20 (100 kr/bord)

Matservering &
fullständiga rättigheter
Gilla oss på facebook

Ateljé

Igelsta

Adventutställning
Söndag 4 december kl. 10-16
Hitta hit:

Riksväg 56. Ta av mot IGELSTA
Därefter vänster-höger-vänster
f Västerås
Sala g

Skultuna Lagårn/Rockabillyladan

www.skultunalagarn.se
Kontaktperson: Maria Jansson
Foto © Sannesjö
Elisabet Sannesjö
© Foto: Elisabet

Tel: 070-497 20 27
E-post: rockabillyladan@telia.com

Välkommen!
Catarina Kanesäter
070-560 93 26

VALLONENS MÖTESPLATS

Måndagsklubben

Årets sista Måndagsklubb!
Vi firar in julen
Kommundelskontoret
måndag
5
december
kl. 16.00 - 19.00 i Blå Hallen
Tel. 021 - 39 38 00
(Persboskolans matsal)

www.vasteras.se

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

Vi serverar gröt och smörgås.
Gratis för barn under 2 år. 10:- för alla andra.
Fritidsgårdens resegrupp säljer kaffe, glögg och lussebullar, 5:- styck.

På “G”

•

Skultuna
Kommundelsnämnd

		
		

Program

kl. 17.00 Sånglärkorna & Tonfisskarna uppträder
kl. 17.45 Maria Häggkvist & Simon
Alla barn får gärna ta med sin önskelista.
Vi hoppas att tomten har tid att komma förbi!

Nästa nämndsammaträde hålls
onsdag 14 december, kl 16.30
på Skultunagården.
Som vanligt är första kvarten
avsatt för allmänhetens
Öppna förskolan
frågestund.
På grund av ombyggnation i köket har vi ändrade öppettider ett tag
Därefter är intresserade välkomna framöver. Det går inte att äta hos oss just nu.
att stanna kvar som åhörare till Håll koll på vår facebooksida för mer information.
alla ärenden som är offentliga.
Öppettider vecka 47
Kom ihåg att kallelser och protokoll Måndag kl. 08.30 - 12.00
från Skultuna kommundelsnämnd Tisdag kl. 13.00 - 16.00
alltid finns att läsa på:
Onsdag kl. 08.30 - 12.00
http://www.vasteras.se/namndTorsdag kl. 09.30 - 11.00. Babybok prat på bibblan.
handlingssok.html

Välkommen!

Välkommen hälsar ordförande
Mikael Sandberg

•

BIBlioteket
Stängt fredag den 2 december
på grund av utbildning.
Måndag den 5 december
stänger biblioteket kl. 15.30.

•

Öppettider vecka 48
Måndag kl. 08.30 - 12.00
Tisdag Stängt!
Onsdag kl. 08.30 - 12.00
Torsdag kl. 08.30 - 12.00
• Vi åker till Salabadet, tisdag den 6 december. Anmälan till oss!
• Sista babybokpratet, torsdag den 8 december.
• Lucia hos oss tisdag den 13 december kl. l0.30.
Förskoleavdelningen Rönnbäret lussar för oss
och vi bjuder på fika.

Se även separata annonser:
• Jubileumfest på Vallonen
• Julmarknad
• En heldag på Vallonen med bland annat Info träff 75 + “Livets goda”
• Bokcafe i Haraker
• shÅppen

Vallonvägen 15 - 17

Torsdagen den 24 november
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
							
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 09.30
VLT läsning
kl. 11.00
Gymnastik
kl. 13.30
Teknikcafé
kl. 15.30
Nu kommer vintern!
Korvgrillning på uteplatsen. Kom och var med!
Korv med bröd 10 kr. Kaffe 10 kr. Festis 5 kr
Varma kläder & glatt humör medtages!
Fredagen den 25 november
kl. 09.15		
Manikyr
kl. 10.00 		
Högläsning på 15
kl. 11.00 – 14.00 Försäljning av blommor och
hantverk. Trädgårdsboden och Mötesplatsen
kl. 12.30 – 13.30 Infoträff 75 + ”Livets goda”
För dig som inte har hjälp men är nyfiken på vad
som erbjuds! Se separat annons.
kl. 14.00 Underhållning av musikduon ”De luxe”
				 Fri entré
kl. 14.45 1:a adventsfika i matsalen 20 kr
				 (Fredagsfika utgår)
kl. 15.00 Tidöfiskaren säljer fisk
			 Prisexempel: Gösfilé 170 kr/kg
Lördagen den 26 november
kl. 14.00 – 17.30 Vi åker till Tillberga medborgarhus och lyssnar på ”Hitman Beatlemania”
Biljett med fika, 100 kr
Det kan finnas biljetter kvar!
Kontakta Tillberga, tel 021 - 81 65 18
Söndagen den 27 november
kl. 10.00 – 16.00 Julmarknad på Vallonen.
Se separat annons!
				
Måndagen den 28 november
kl. 09.00 Bangolf
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15 eller i entrén
kl. 13.30 Balansträning med Annika för boende
			 på Vallonen och i samhället. Gratis
Tisdagen den 29 november
kl. 08.30 Väntjänst möte
kl. 09.30 VLT -läsning
kl. 09.00 – 12.00 I Pad kurs, tillfälle 5
kl. 11.00 Gymnastik på 15 eller i entrén
kl. 14.00 Mitt liv. Vi kokar saft och gör skorpor
kl. 15.00 Vi dricker kaffe tillsammans

Telefon 021 - 39 39 10

Onsdagen den 30 november
kl. 09.30 		
VLT - läsning
kl. 10.00 		
Högläsning på 15
kl. 11.00 		
Gymnastik på 15
kl. 14.00 – 18.00 Vi åker till Tillberga medborgarhus på dans med Lars Håkansson.
Pris 40 kr för inträde och dans med smörgås & kaffe
Färdtjänst 80 kr. Anmälan till Pia omgående
Torsdagen den 1 december
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 11.00 Gymnastik
kl. 13.30 Teknikcafé
kl. 14.00 Vardagsgudstjänst på Mariagården.
Anmäl intresse om du behöver skjuts.
Fredagen den 2 december
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 12.00 Skultuna Rotaryklubb har lunchmöte.
Föredragshållare är Anders Olsson, som innehar
stol nummer fyra i Svenska akademin.
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 3 december
Vallonens Jubileum. Se separat annons
Söndagen den 4 december
Heldagsresa till Julmarknad vid Falu gruva.
Platser kvar!
Måndagen den 5 december
kl. 09.00 Bangolf
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15 eller i entrén
kl. 13.30 Balansträning med Annika för boende
		
på Vallonen och i samhället. Gratis
kl. 18.00 Skultuna Västerås damklubb har julbord
		
med underhållning
Tisdagen den 6 december
kl. 09.30 		
VLT -läsning
kl. 09.00 – 12.00 I Pad kurs, tillfälle 5
kl. 13.30 – 16.00 Julpyssel
Onsdagen den 7 december
kl. 09.30 VLT - läsning
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15
kl. 18.00 Stick-café

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna

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

Tack alla ni

som var med
under planeringshelgen
på Kungsörstorp.
Temat var:

Glädje, gemenskap
och engagemang

Nu kör vi!
Vi ses i SIS på idrottsvis

ViVisäljer,
monterar
säljer, monterar
renoverar
ochoch
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

