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Fortsättning från föregående sida g

Hej!

		

På plats igen efter en utflykt till varmare breddgrader. Kontrasterna är så klart
			
stora när man lämnar vajande palmer och 30 graders värme och kommer hem till kyla, julmarknader och julbord.
Strax ska adventsstakarna på plats och lite grövre skodon ska fram ur garderoben. Jag trodde att jag skulle ta med
mitt resereportage denna gång, men det får vänta till nästa gång. Bladet är fulltecknat ändå. När jag åkte lade
Maria ner sista handen vid “bladet”. Denna gång är det min tur att göra det. Hon har gjort ett digert arbete och
är värd mitt varma tack! Utan henne skulle jag inte ha kunnat åka särskilt långt bort.
Kåsören denna gång. Sten Åke Pettersson skrev sitt premiärkåseri här förra gången. Det gjorde han med liv och lust
och det passar fint att låta honom blomma ut lite till även i detta blad. Vi kommer att få ta del av flera av hans
Skultunaminnen även nästa år. Välkommen för andra gången Sten Åke!
					

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Han visste att Helge hade en önskan om att en sista gång få höra Internationalen, se de röda fanorna fladdra
i vinden och känna den mäktiga stämningen från den demonstration som han annars alltid varit en av deltagarna i. Nu blev han deltagare ändå – men på ett annat sätt. Jag grät när vi passerade utanför Helge och
Gretas hus. Jag grät och hade gåshud över hela kroppen.
Två dagar senare var Helge död. Gud hade inte brytt sig om mina böner. Kanske hade han annat att dona med.
Det var spänt läge i Ungern. Det pågick krig, kriser och katastrofer lite runt om i världen. Sedan dess har jag
inte velat besvära honom nå´n mer gång.
Någon inspelning av Internationalen med Kolbäcks ypperliga musikkår eller Metalls avdelning 89:s marsch
har jag aldrig hört talas om, men kanske går det att söka upp i något arkiv. Det skulle kunna vara en bra medicin
i dessa tider av egoism och brist på solidaritet och framtidstro.
Sten Åke Pettersson

Ett minne från Skultuna 1956

Det finns flera kopplingar genom åren mellan Skultuna och Leksand. Elisabet som ger ut Skultunabladet är en.
Jag själv är en annan. Vi har gått åt olika håll och även om vi båda nu är hyggligt etablerade på våra nya
bostadsorter så finns det ändå för alltid en förankring i barndomens hembygd. När jag besökte Elisabet förra
månaden frågade hon: Kan inte du skriva en krönika i bladet?
Jo, visst, sa jag. Jag lider av kronisk verbal diarré – hur många hundra sidor ska jag fylla? Nja, så generöst var
nu inte hennes erbjudande, men kanske en sida. Då blir det genast mycket svårare, sa jag men bestämde mig
ändå för att tacka ja och försöka berätta några lösryckta personliga minnen från min barndom och uppväxt i
Skultuna, 1940-1960-tal. Det blir det det blir. Tugga och svälj – eller spotta ut, allt efter behag. Jag började
direkt i förra numret av bladet med rubriken Hur många hembygder kan man ha? vilket tydligen föll redaktören
på läppen, så nu fortsätter jag med ett minne från 1956.
Första maj 1956 hade min farbror Helge Pettersson två dagar kvar att leva. Han var svårt plågad av cancer i
njurarna. Han visste inte att slutet var så nära men han visste att det skulle komma och mellan plågorna var
han mycket bekymrad för hur det skulle gå för 10-åriga dottern Gunnel, för hustrun Greta och hennes 75-årige
far, den gamle stabbläggaren och änkemannen Axel Bengtsson, som bodde tillsammans med familjen i ett
relativt nybyggt egnahem på Fiskarvägen.
Jag var 13 år, nyss fyllda. Farbror Helge var den första nära släkting som jag såg tyna bort inför mina ögon.
Jag hörde allt som viskades om honom därhemma och förstod att oddsen för överlevnad var minimala. Vid
den här tiden grubblade jag en hel del kring religion. Jag var en oregelbunden deltagare i missionsförbundets
ungdomsverksamhet. Under flera månader bad jag aftonbön där huvudbudskapet till den allsmäktige och
allvetande var: Gode Gud gör så att Helge blir frisk igen!
Första maj 1956 ordnade arbetarkommunens ordförande, Harald ”Putt” Jönsson, som vanligt sina styrkor på
planen i Folkets Park för den årliga demonstrationen. Som vanligt var det mycket folk, säkert 450 personer i
tåget. Som vanligt var det Kolbäcks ypperliga musikkår som stod för musiken, med Moggas pappa ”Klarris”
Björklund på klarinett.
Som vanligt hade provinsialläkare Isberg kört ut sin stora bil (en Studebaker, tror jag) ur garaget invid läkarvillan,
som låg längs demonstrationsvägen och som vanligt demonstrerade han på sitt sätt genom att ihärdigt ägna
sig åt att tvätta den just när tåget passerade förbi. Det här året var det två saker som avvek från det vanliga:
- Dels spelade musikkåren för första gången i detta sammanhang ”Metalls avdelning 89:s marsch”, som den
gamle kornettisten Bror Baryard grävt fram ur Bruksmusikkårens arkiv.
- Dels styrde Harald Jönson tåget en ny sträckning. I stället för att svänga av Tibblevägen i riktning mot Skultunagården och åter mot Folkets Park valde han att fortsätta ner förbi egnahemmen i kvarteret Dosmakaren.

JULMARKNAD 24-26 NOVEMBER
vid Skultuna Messingsbruk.

Fredagen den 24 november hålls KONTORET stängt
Ni kan då få hjälp med Era bankärenden i
vår monter alternativt på telefon 021-16 44 50.

Handelsbanken Skultuna finns på plats hela
helgen, hoppas vi ses där!
Välkommen!

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

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Frisör & Shop
Fy
r
Bok a vec
k
ad
in b or till
i go ehan Jul!!
d
dt
id ling

Julerbjudande!

Köp spray eller mousse
och få en liten på köpet!
Pris 242:-(ord.356:-)
Välkommen till
salongen för hela familjen!
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

Kom-ihåg att du även kan boka tid via internet!

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Familj, företag eller i goda vänners lag ...
Börja med glögg över öppen eld intill granen
Julbord, tre-rätters middag med vildsvin eller kanske skaldjur.
Från 695,- för julbord/tre-rätters middag.
Be om offert

Välkommen!

Välkommen!

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

Tack alla kunder och vänner
för den tid under 15 år som vi har varit i Skultuna.
Vi finns nu på Smedjegatan 8 i Västerås, dit ni alla är hjärtligt välkomna!
Ni som vill beställa blommor når oss på 021-14 11 24. Det går även bra att
hämta på Begravningsbyrån i Skultuna som finns kvar på Krongjutarvägen 16.
Kontoret är bemannat vardagar kl. 10 - 14. Övrig tid når ni Begravningsbyrån på 070-511 11 95
Välkomna! Kristina & Bo-Göran

Smedjegatan 8 i Västerås

Telefon 021 - 14 11 24

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

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar
och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

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

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

I samband med Mässingsbrukets julmarknad har Lions loppis
öppet i Brännugnsbacken!
Vi tar gärna emot era gamla föremål!!
Kontakta någon av oss
Alf Johansson 070-234 44 39, Stig Isaksson 070-778 87 50, Birgit Andersson 021-709 06

Rapport från SIS´ters Awards 2017
Första upplagan av galan SIS´ters Awards gick av stapeln lördag 7 oktober. Ett arrangemang anordnat för att
uppmärksamma och hedra spelarna i SIS flickor 03-05. Galan tog sin början klockan 18:00 och det bjöds på
mingel med snittar, fördrink och fotografering och följdes åt med middag och dessert. Totalt var vi 94 personer
som alla hade klätt upp sig för denna härliga gala.

Dagens Lunch 85 kr

Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår
För utkörning av lunchlådor,
beställ före kl. 09.00

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Förhandsboka vårt enkla men fina

julbord för grupper
250 kr/person, exkl, dryck.

Kontakta oss för överenskommelse
om dag och tid.

V45		
Onsdag 22/11
Korv Stroganoff med ris			
		 Torsdag 23/11 Ärtsoppa och pannkaka. 		
		 Fredag 24/11 Kotlettradmedråstektpotatis,cognacsås
V46		
Måndag
27/11 Köttfärslimpamedsåsochstektpotatis
			Tisdag 28/11 Raggmunk med fläsk och lingonsylt
		 Onsdag 29/11 Frikadellermedstektspagettio.tomatsås
		Torsdag 30/11 Ärtsoppa och pannkaka.
			Fredag 1/12 Fläskytterfilém.råstektpotatis,kantarellsås
V47 Måndag
4/12 Köttfärslimpa med sås och potatis
Tisdag 5/12 Raggmunk med fläsk och lingonsylt
Onsdag 6/12 Falukorv i ugn med potatismos
7/12 Ärtsoppa och pannkaka. Alt. lasagne
		 Torsdag 		
		 Fredag 8/12 Kotlett m. potatisgratäng och pepparsås

OBS! Från och med 11 december gör vi uppehåll med
Dagens Lunch till 8 januari. Välkommen åter då!
8/12 La´gårnspyttipannamä
.ggochrödbetor
V 2
Måndag
		Tisdag 9/12 Raggmunk med fläsk och lingonsylt
		Onsdag 10/12 Stuvade makaroner och falukorv
Vi lagar all mat från grunden.

Tel: 070-497 20 27

Kvällens konferencierer Fredrik och Jesper tog oss igenom galan
med mycket glada skratt, spelarintervjuer, snyggt bildspel och
prisutdelning. Priserna som delades ut under kvällen var:: årets
prestation, årets mål, årets utveckling, årets offensiva och årets
defensiva spelare, årets hjärta på plan, årets träningspris samt
spelarnas egna priser - årets kompis och årets spelare, som de
själva röstar fram. Kvällen till ära delades två specialpriser från sponsorerna Gislerud Carpets och Bilgruppen ut
under kvällen. Även samtliga tränare uppmärksammades under kvällen och det bjöds på tal och en liten present.

Under denna gala var alla tjejer vinnare med eller utan priser. De flesta tjejer har spelat med i SIS sedan de var i
fyraårsåldern. De har växt upp och utvecklats tillsammans i med- och motgångar, i vinst och förlust samt i för
tvivlan och glädje. Något de alla har gemensamt är kämpaglöden, viljan att prestera på plan och att aldrig ge upp,
ett framgångsrecept som gett utdelning i många cuper och i seriespelet. Sammanhållningen i laget är någonting
utöver det vanliga och att galan fått namnet SIS´ters är ingen tillfällighet. Tack till samtliga som ställde upp och
		
gjorde galan möjlig. Vi tackar samtliga spelare och
			
tränare som alltid bjuder på show. Vi vill även tacka alla
			
supportrar, sponsorer, familj och vänner som kommer
		
på matcherna och hejar fram våra duktiga tjejer.
Skråmsta, 070-380 88 75
			
Nu har vi träningsuppehåll, men sätter snart igång igen.
Service och reparationer av
			
HEJA SIS!

Lasses Däck & Motor

bilar och småmaskiner
			

Text: Dijana Iveta Sörell Foto: Helene Gislerud och Michael Hellberg

Vi har extra öppet
torsdag 7 dec. kl. 12.00 - 19.00

i butiken i Företagshuset, Vagersta 26.

Kläder, smycken, presentartiklar. Kaffeservering

Välkommen!

tel 021-470 48 00

www.aroshandelshus.com

www.skultunalagarn.se

Varför just du?
“Leffe”

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
goda l
knö

Min älskade lilla katt.
Trafikdödad 6 oktober i Väster Munga.
Endast 2 år blev ditt liv.

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

Om tårar vore en bro
och minnen en gränd
så skulle jag gå upp till himmelen
och hämta dig igen.
Saknar dig så. Carita

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Fredag 24 november
kl 11.00 - 12.00
Tel: 070 - 719 83 55

Vi säljer även sylt och honung

Bokcafé 6/12
i Haraker
kl. 18.30 till 20.00

Dags för myskvällar och julklappsköp. Då kommer
Eva Lundgren och Stefan Nordin från Skultuna Bibliotek
och presenterar och tipsar om de bästa hårda julklapparna!
Fika serveras!

Varmt välkomna!

Harakers Bygdegårdsförening och Skultuna Kommundelsnämnd

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 -

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

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

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00

© Foto: Elisabet Sannesjö

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

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna

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

Du finner oss 24-26 nov på
Mässingsbrukets julmarknad

Försäljning av Bingolotter
till jul och bingolottos
Julkalender pågår.

Bidraget ökar - STORT TACK till:
Anna Jansson, Direkten
och alla supportar.
Vi ses i SIS på idrottsvis

VALLONENS MÖTESPLATS

Vallonvägen 15 - 17

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

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

Skultuna
kommundelsnämnd

Årets sista sammanträde hålls
onsdag 13 december kl. 16.30

•

Öppna Förskolan

• Följ med oss på Barnrytmik på

Mariagården torsdag 23 november
kl. 09.30 - 11, för er som har barn
mellan 2 - 12 månader.
Ingen anmälan. Välkomna!

• Sopplunch måndag 27 november

Kom och ät soppa & nybakat bröd
25 kr/vuxen. Barnen äter gratis.
Ingen anmälan.

• Välkomna till Öppna förskolan

på Babystund tisdag 28 november
kl.10.30 - 13.00, för barn mellan
0 - 8 månader.

Telefon 021 - 39 39 10

Återkommande aktiviteter

annonseras i Vallonens månadsblad,
vlt och mötesplatsens facebooksida

					

Torsdagen den 23 november
kl. 14.00 PRO
Måndagen den 27 november
kl. 14.30 Måndagsfika med information från projektet Smak
kl. 18.00 Stickcafé
Tisdagen den 28 november
kl. 14.00 Teknikcafé
Onsdagen den 29 november
kl. 08.30 Väntjänst-möte. OBS! Ändrad dag.
kl. 14.00 Bingo
kl. 18.00 Skultuna Rotary klubb har kvällsmöte i samlingssalen.
Alla är välkomna!
Torsdagen den 30 november
kl. 13.30 Vi går till Mariagårdens trivselträff.
		
Där lyssnar vi på Mixturen.

• Stängt 28 nov. mellan kl.13 - 16
• Stängt 29 november.
• Babybokprat torsdag 30 nov.

Måndagen den 4 december
kl. 13.00 – 15.00 Seniorshoppen har försäljning.

mellan kl. 09.30 - 11 på biblioteket.
För dig som är hemma med barn
mellan 4 - 12 månader. Detta är
årets sista bakbybokprat. Vi återkommer med datum för våren.

• Måndagsklubben. Boka in

4 december, kl. 16 - 19 i Blå Hallen
Vi lyssnar på kör, äter och pysslar.
Välkomna!

• Salabadet den 5 december.

Sista badturen innan jul. Anmälan
till oss om ni vill följa med.
Vi återkommer med datum för
nästa termin.

Skultuna kommundelstjänst, Teknik och fritid, har beredskap för vinterväghållning
Teknik och Fritid har en medarbetare i beredskap som i första hand plogar trottoarer och cykelbanor.
Vi har även avtal med tre entreprenörer som rings in vid behov.
Entreprenörerna plogar gator, större parkeringar och områden kring industrierna. Det är oftast smidigast
att ploga nattetid när det inte finns så mycket annat att ta hänsyn till.
Vi gör en bedömning av hur mycket snö som har kommit, hur mycket som kommer härnäst, kyla, blåst
och vilken veckodag det är. Oftast går gränsen för när det behöver plogas vid cirka 6 - 7 centimeter snö.

Vid utryckning nattetid görs den här prioriteringen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trottoarer och cykelbanor till industrierna - helst före kl. 04.30.
Förskolor med tillhörande parkeringar och trottoarer - helst före kl. 06.00.
Vårdcentral med tillhörande parkeringar - helst före kl. 07.00.
Skolor med tillhörande parkeringar - helst före kl. 08.00.
Centrum med parkeringar - så snart som möjligt.
Övriga samhället med trottoarer och torg.

Teknik och fritid har tre egna maskiner,
en stor traktor och två mindre redskapsbärare, alla med vikplogar, samt tre sandspridare.

Fredagen den 1 december
kl. 12.00 – 13.00 Rotary har lunchmöte med föredragshållare.
Söndagen den 3 december
Kulturcafé, 1:a adventskaffe i restaurangen
kl. 14.00 Seniororkestern spelar in advents- och juletid
		
på Vallonen
		
Adventsfika: 30 kr

Vi är på Verksamhetsdag!

Vinterväghållning inom Skultuna kommundel

Tisdagen den 5 december
kl. 14.00 Teknikcafé
kl. 18.00 – 20.00 Rotary har styrelsemöte
Onsdagen den 6 december
kl. 09.00 Gympa för damer och herrar
		
OBS! I stället för torsdagen den 7 december
kl. 11.00 Sittande Zumba. Gratis.
kl. 14.00 Bingo
Se även separat annons om shÅppen och
om föreläsning 29 november på Vallonen

Halkbekämpning med halkstopp (flis)
körs ut av Teknik och fritid i första hand.
När alla gator måste halkbekämpas
ringer vi in lastbilar från m4.
Rollatorstråken har extra hög prioritet.
Cykelbanan intill Västeråsvägen
och Tibblevägen inkl. busshållplatser
snöröjs och halkbekämpas av extern
entreprenör utsedd av Trafikverket.

Entreprenörer

