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Annonsbokningar & material inlämnas senast fredag 9 febr. kl. 12

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

• Kåseriet: Från fagottist till diakon.
• Måndagsträffen 5 februari
• Gislerud Carpets - först ut i en ny presentationsserie
Årsmöten både i Skultuna Hembygdsförening
• och
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Harakers Bygdegårdsförening hälsar välkommen till

Filmvisning i Harakers Bygdegård
söndag 4 februari, kl. 18.00

För mer information, se hemsidan www.hembygd.se/haraker

Hej!

		

			

Dags att kliva in i februari, årets kortaste månad. Två Skultunablad ryms ändå, som
vanligt, även i den månaden. Nästa blad kommer ut på Alla Hjärtans dag, 14 februari, och dagen före är det Fettisdagen.
Semlornas egen dag! I slutet av månaden får barnen sitt sportlov och mitt i den veckan är det ännu en utgivningsdag
för Skultunabladet. Sen är det mars! Oj, oj oj! Först är det höst och vinter hur länge som helst och jag pendlar mellan
hopp och förtvivlan när det gäller årstidernas uppförande. Snö? Hurra! Ska jag skotta nu? Ja, men skynda dig innan
det töar bort, för nu blir det varmt... men å andra sidan det kommer mer kyla och snö igen alldeles strax... Så kommer
mars och vittringen av våren är på topp! Kanske blir den riktigt fin, med smältvatten & livgivande värme! Vi får väl se...
Kåsör denna gång är en kvinna som nu har varit “ny” i kommundelen i nästan ett år. Än känner jag henne inte själv,
men jag har fått många positiva signaler om henne och det gör mig som vanligt nyfiken. Dags för oss att lära känna
henne lite närmare och se fram emot att få möta henne! Välkommen Pernilla!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Från fagottist till diakon

Inte visste jag som ung 19-åring att jag skulle jobba som diakon inom svenska kyrkan i framtiden. Min yrkesväg
har varit krokig och hittat flera nya vägar. När jag var 19 år var mitt fokus att satsa på musiken. Då spelade jag
både piano och fagott och tillbringade större delen av min tid på musikskolan, i olika ensembler och orkestrar.
Jag började spela piano när jag var 9 år och kämpade på med det ända upp till gymnasieåldern. Att sitta hemma
och öva på min kammare till varje enskilt lektionstillfälle var inte min grej och suget efter att få vara med i
större sammanhang i en orkester lockade mera. Mitt dröm-instrument var klarinetten som jag tyckte lät underbart och var lagom stort. Men det blev inget klarinettespel på grund av den dubbla kostnaden för två instrument.
På gymnasiet fick jag ändå möjligheten att få prova ett orkesterinstrument gratis under en termin. De instrument
man fick välja på var contrabas, valthorn, oboe och fagott. Musikskolan hade lärare, men för få elever som
spelade på dessa udda instrument. Jag hade svårt att välja instrument och fick tipset från min musiklärare på
gymnasiet, som då var min guru, att välja fagotten som han sa var både ett häftigt och udda instrument som
gav många spelmöjligheter i olika orkestrar. Och så blev det att jag valde fagotten som mitt andra instrument.
Tack vare fagotten så fortsatte jag min bana inom musikens värld. Jag gick en lång utbildning till fagottlärare,
först 2-årig musiklinje på folkhögskola och sedan 4-årig musiklärarutbildning på en musikhögskola i Värmland.
Sommaren -91 var jag utbildad både som fagottlärare och musiklärare för förskole- och lågstadiebarn. Jag gick
en tvådelad musikutbildning som gav en bredd som jag haft stor nytta av som musiklärare. Efter min utbildning
har jag jobbat på flera olika arbetsplatser, både på musikskolor, grundskolor och i några kyrkor. Jag har undervisat
i fagott, piano, blockflöjt, barnrytmik, musiklekis och barnkör, musikundervisning på lågstadiet och mellanstadiet
och även ansvarat för öppen förskola i två olika församlingar.
Varför valde jag då att bli diakon? Musiklärare och diakon är väldigt olika yrken och har olika arbetsuppgifter.
Jag är uppväxt i en missionsförsamling i Örebro. Där har jag gått i söndagsskola, blivit vuxendöpt och konfirmerad
och sjungit i ungdomskören. Där hittade jag ett viktigt sammanhang att vara i och lärde känna många vänner
som betydde mycket för mig under tonårstiden. Under gymnasieåren tillbringade jag min fritid på musikskolan
och i kyrkan bland mina kompisar.
Under mitt sista år som musiklärare på en grundskola
kände jag att det var dags att gå vidare, jag var sliten
och trött efter alla 17 år i yrket och ville något annat.
Först vikarierade jag som kantor i en kyrkoförsamling
under en termin och det gav mersmak att jobba inom
kyrkan. Sedan blev det en musikledartjänst ledig i en
frikyrkoförsamling i Västerås. Där jobbade jag i 5 år
med musik och barnverksamhet och trivdes väldigt bra.
Vid ett tillfälle hade jag ett samtal med en arbetskollega som berättade för mig att hon ville bli diakon och
hade börjat titta på olika utbildningar.
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

Fortsättning från föregående sida

g

Det var då, vid det samtalet som jag insåg att jag skulle bli diakon. Det kändes så självklart under vårt samtal
och så blev det. Jag gick min diakonutbildning inom Equmeniakyrkan i 2 år på halvfart, samtidigt som jag jobbade
halvtid i församlingen som musikledare och blev färdig år 2013. Därefter har jag jobbat både i en frikyrkoför
samling och sedan i en svenskkyrklig församling i Eskilstuna i 2 år. Jag har läst svenska kyrkans grundkurs under
1 år och jobbar nu som diakon i Norrbo församling i Skultuna. I mars månad har jag arbetat där i ett år och
trivs mycket bra. Mina arbetsuppgifter är väldigt skiftande från dag till dag och jag får möjlighet att vara med
i många olika sammanhang vilket jag tycker är både utmanande och stimulerande.
Med musiken i bakfickan så kan jag alltid spela på lunchandakter, syföreningar och trivselträffar och det är
ett bra verktyg i kyrkans värld. Kanske även min fagott, som har fått vila länge i sin låda, också kommer till
användning fram över.
Pernilla Olsson

			

Fuktutredning/avfuktning

			

Rivning och sanering

			

Skadejour

072-888 40 40

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare

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.

www.ocab.se
Nariga hälar,
hälsprickor
och
förhårdnader
är puts väck
med denna
fantastiska
fotcreme.
Passar även
diabetiker.
Camillen diabetic

130 kr

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Välkomna !

Svenne

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Presentation av företag i kommundelen

I samarbete mellan Skultuna kommundelsförvaltning
och Skultunabladet startar nu en presentationsserie
av företag i kommundelen. Vi kommer att variera presentationen med både små och stora företag,
företag inom tätorten och på landsbygden och företag som jobbar för närområdet, omvärlden eller
både och. Vi har en guldgruva att ta exempel från! Först ut är Gislerud Carpets.

Inne på området Östra Verken i Skultuna
finns Gislerud Carpets. Verksamheten i
Skultuna omsätter ca 10 mkr per år och
företaget är främst känt för sina mattor
för events, entréer, kontor och offentliga
miljöer.

I byggnaden finns kontor, mötesrum, ett 15 meter långt skärbord, visning av kollektioner och ett lager med ca.30.000 m2
eventmattor. Kort sagt, ett mycket stort utbud av mattor för
många skiftande behov.
Här arbetar Thomas Gislerud, v.d.,tillsammans med hustrun
Helene. Familjen, som har norskt ursprung, består också av
två döttrar och de bor i Skultuna. Det gör också Daniel Person
som är lageransvarig. Daniel Holmgren från Haraker jobbar
på uppdragsbasis med tillskärning, t.ex. av bilder och loggor
som är infällda i mattor. För det används en laserskärare som
är specialbygd av honom. Då & då rycker Lennart Svensson
(f.d. SIS) in som “allt-i-allo”. Ovärderligt, säger Thomas!
Thomas gillar sitt jobb och att ta alla utmaningar som följer med för att allt både ska fungera
och helst expandera. I “eventvärlden” är framförhållningen ofta extremt kort. Därför krävs
både ett stort lager att ta av, flexibilitet och snabbhet. Ett exempel: 2017 såldes 22.000 m2
röd matta. En sträcka på 11 gånger tur och retur till Rönnby!

Så tackar vi för oss och lämnar en kreativ miljö där det är högt i tak på mer än ett sätt!

Thomasvidettprovbygge
införenmässmontersom
skabyggaspåLLB-mässan
(ljud-ljus-bild)iStockholm
i april.

Elisabet Sannesjö

Miljörätt

Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har
Brobergets Bergtäkt AB ansökt om utökat täkttillstånd
på fastigheten Västerås Käpplinge 1:25. Ansökan avser
ett totalt uttag om 3 300 000 ton berg med ett årligt
uttag av 200 000 ton samt med ett maximalt uttag om
250 000 ton enstaka år. Ansökan omfattar även anläggning för sortering och krossning av berg. Den ansökta
verksamheten innebär brytning av berg under grundvattennivån och tillstånd för avledning och återfiltration
av grundvatten.
Vattenverksamheten uppges beröra fastigheterna Västerås
Käpplinge 1:6, 1:8, 1:11-13, 1:18-22, 1:24-26,1:28, 1:30,
1:32, 1:34, 2:2, 2:5-6 och 3:1.
En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Verksamheten
omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
(Sevesolagen). Synpunkter med anledning av ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen till:
Nacka tingsrätt, mark-och miljödomstolen,
Box 1104, 131 26 Nacka strand eller via e-post till:
mmd.nacka.avdelning3@dom.se senast 28 februari 2018.
Domstolens målnummer M 4783-17ska anges. Yrkanden
om ersättning ska helst framställas skriftligen inom samma
tid. Målet kan komma att avgöras på handlingarna.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens
kansli och hos aktförvararen Fredrik Ahlin, Port-Anders
gata 3, ingång T3, 722 12 Västerås, tel: 021-39 00 00.
Kallelser och andra meddelanden införs i Skultunabladet
och Västmanlands läns tidning.

Välkomna till

Årsmöte
2018

SkultunaHembygdsföreninghållersittårsmöte

torsdag 22 februari, kl. 19.00
i Hembygdskällaren
Vallonvägen 20 C

www.hembygd.se/skultuna

Mitt hyreskontakt
är förlängt
Välkommen att ringa mig
för bokning av tid!

021-752 36

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25

Vecka 5 Onsdag 31/1

Pannbiffmedstektpotatisochbrunsås
Torsdag 1/2 Ärtsoppa m. pannkaka & sylt. Alt lasagne
Fredag 2/2 Kycklingfilé med stekt potatis och sås.
Vecka 6 Måndag 		
5/2 Falukorv med stuvade morötter
		
Tisdag		 6/2 Raggmunk med fläsk och lingon
		
Onsdag		
7/2 Köttfärslimpamedkoktpotatisochsås
		
Torsdag		
8/2 Ärtsoppam.pannkaka&sylt.Altlasagne
		
Fredag		 9/2 Slottsstek med kokt potatis, sås och gele.
Vecka 7 Måndag 12/2
Torsk i ugn och potatismos
		
Tisdag 13/2 Raggmunk med fläsk och lingon
		
Onsdag 14/2
Pytt i panna med ägg och rödbetor
		
		

ä
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

Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

Se även menyn på gastrogate.se

Arrangemang 2018

ä

Tillsammans kan vi utforma möten, fester, aktiviteter och andra trevligheter

Varmt välkomna till oss i alla sammanhang y
FÖR BOKNING OCH INFORMATION: telefon 0700 06 46 80 eller bokning@svana.se

ä

Inbjudan/kallelse till
www.romfartuna.se

årsmöte!

Lördag 24 mars. kl 10.00 i Klockargården
Sedvanliga mötesförhandlingar & frukostfika

Förberedande styrelsemöte hålls 20 februari.
Välkommen att höra av dig med ev. funderingar/önskemål eller inlämning av motioner till:
sekreterare Johanna Funkqvist i Tomta eller ordförande Elisabet Sannesjö i Vagersta
Mer information följer i Skultunabladet 14 mars, på hemsidan och facebook

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

ä

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Inbjudan till möte

Torsdagen den 22 februari klockan 18:00 till 20:00 bjuder kommundelsförvaltningen in till ett informationsmöte för föräldrar och andra
intresserade.
Kommundelskontoret Under informationsmötet kommer information att ges om kommunTel. 021 - 39 38 00
delens förebyggande verksamheter.
www.vasteras.se
Representanter från polisen kommer att delta för att informera om
E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda: aktuellt läge gällande narkotika och andra droger.
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se
Information om plats ges i nästa nummer av Skultunabladet och via
sociala medier.
Varmt välkomna!
På “G”

•

Skultuna
kommundelsnämnd

Kommundelsnämnden sammanträder på kommundelskontoret i
Skultunagården onsdag 21 februari
kl. 16:30
Sju dagar innan kan du läsa vilka
ärenden som kommer att behandlas
på sammanträdet:
https://www.vasteras.se
/namndhandlingssok.html

Den första januari 2018 började en
ny kommunallag att gälla i Sverige.
Lagen innehåller t.ex. nyheten att:
Kommunens officiella anslagstavla
för anslag av protokoll, beslut, föreskrifter med mera blir digital från
och med årsskiftet.
https://www.vasteras.se
/anslagstavla.html

Med vänlig hälsning
ordförande Mikael Sandberg (S)

Måndagsklubben 5 februari!
Plats: Fritidsgården & Biblioteket

Tid: 16-19

I kväll serveras det:
Chili con carne och ris,
grönsallad.
Vuxna
20 kr
Barn/ungdomar 3-18 år 10 kr
Barn 0-3
Gratis

Kvällens aktiviteter är:
Vi pysslar loppor
i alla färger & storlekar
Vi hjälps åt att vika
och att skriva uppdrag

Hinderbana i GA-hallen för de yngre barnen
mellan kl. 16 - 17.30.

•

Teknik och Fritid

Istiderna för allmänhetens åkning
hittar du på:
www.vasteras.se/uppleva-och-gora
/idrott-och-friluftsliv/skridskoakning

Se även
separata annonser om

shÅppen
Poliokonsert

Välkomna!
/Fritidsgården, Biblioteket & Öppna förskolan

VALLONENS MÖTESPLATS

Vallonvägen 15 - 17

Telefon 021 - 39 39 10

Onsdagen den 7 februari
Kl. 09.00 Brukarråd. Äldreboendets konferensrum
Kl. 09.00 Bakning med Pia
Kl. 11.00 Gymnastik och bollspel i samlingssalen
Kl. 14.00 – 18.00 Dans i Medborgarhuset, Tillberga
Underhållning av Jonny Fagerman. Färdtjänst 80 kr.
Entré & fika 40 kr. Anmäl intresse till mötesplatsen
om du skall åka färdtjänst.
Torsdagen den 8 februari
Kl. 09.00 Mjukgympa för damer och herrar!
Kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
I drygt 30 år var Pierre Forsell verksam vid Skultuna Kl. 10.00 Handgymnastik och handmassage med
Messingsbruk. Hans tidstypiska modernistiska
Pia i entrén (Lugn musik)
former höjde bruket till en ny status.
Kl. 14.00 Vi går till Mariagården på trivselträff.
Fri entré. Färdtjänst 80 kr.Ta med fikapengar. Föranmälan Anmäl intresse att följa med till mötesplatsen.
Fredagen den 9 februari
Fredagen den 2 februari
• Kl. 10.00 VLT
Kl. 09.15 Manikyr
• Kl. 09.15 Manikyr
• Kl. 10.30 Hänt i veckan • Kl. 12.30 Spelstuga
Kl. 10.00 VLT
• Kl. 13.30 Golf Vallonen/Vallby • Kl. 14.30 Fredagsfika
KL.10.30 Hänt i veckan
Kl. 11.00 Styrketräning i äldreboendets ljusrum Lördagen den 10 februari
Kl. 12.00 Rotary har lunchmöte med föredrags- Kl. 17.00 – 19.00 V 75 med Pizza. Vill du vara
hållare; Jenny Radeck projektet SMAK med och tippa? Lämna 20 kr till Helge eller Pia.
Kl. 12.30 Spelstuga
Vill du äta pizza? Anmäl dig till Pia! Pris 50 kr
Kl. 13.30 Golf, Vallonen/Resmilan
Måndagen den 12 februari
Kl. 14.30 Fredagsfika med judisk dessert, 20 kr.
• kl. 09.00 Golf • kl. 10.00 VLT • kl. 10.30 Högläsning
Judiska sånger med Trio Shalosh.
Kl. 11.00 Chi–ball Chi gong. Äldreboendets ljusa rum
		
Fri entré!
Kl. 11.30 Vi går till Mariagården & äter soppa, 30 kr
Måndagen den 5 februari
Anmälan till mötesplatsen om du vill ha hjälp.
Kl. 09.00 Golf
Kl. 13.30 Balansträning
Kl. 10.00 VLT
Kl. 14.00 Filmvisning samlingssalen. Kaffe 20 kr
Kl. 10.30 Högläsning
kl. 18.00 Stickcafé
Kl. 11.00 Chi–ball Chi gong i ljusa rummet på
Tisdagen den 13 februari
äldreboendet
• kl. 10.00 VLT • kl. 10.30 Högläsning
Kl. 13.30 Balansträning i samlingssalen
Kl. 09.00 – 12.00 I PAD nybörjarkurs, tillfälle 4.
Kl. 14.00 Filmvisning i samlingssalen. Kaffe 20 kr 				Konferensrummet, äldreboendet
Kl. 18.00 Damklubben har möte m. underhållning Kl. 13.00 Styrketräning. Äldreboendets ljusa rum
av Danzant kl. 19.00. Du kvinna som inte är medlem Kl. 14.00 Damklubben. Studiecirkel, samlingssalen.
i damklubben, men vill lyssna är varmt välkommen! Kl. 14.00 Bingo. Äldreboendets konferensrum
Vi dricker kaffe tillsammans, pris 20 kr
Tisdagen den 6 februari
Kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen
kl. 10.00 VLT
kl. 10.30 Högläsning
Onsdagen den 14 februari - Alla hjärtans dag!
Kl. 13.00 – 16.00 I PAD nybörjarkurs, tillfälle 3.
Kl. 09.00 Bakning med Pia
				Konferensrummet, äldreboendet Kl. 11.00 Gymnastik och bollspel i samlingssalen
Kl. 13.00 Styrketräning. Äldreboendets ljusa rum
Kl. 14.00–16.00 Alla hjärtans musik & lite allsång
Kl. 14.00 Gudstjänst i samlingssalen
med Sabrina. Alla hjärtans fika, 20 kr! Matsalen!

Onsdagen den 31 januari
Kl. 09.00 Bakning med Pia
Kl. 11.00 Gymnastik och bollspel i samlingssalen
Kl. 14.00 Teknik-café i konferensrummet på
					
			 äldreboendet
Torsdagen den 1 februari
Kl. 09.00 Mjukgympa för damer och herrar!
Kl. 09.00 – 11.00 Skapande aktiviteter
Kl. ca: 13.00 – 16.00 = Utflykt till Karlsgatan 2
Vi tittar på utställningen om Pierre Forsell, dricker
kaffe och tittar på fler utställningar i mån av tid.

Har du börjat pensionsspara i Handelsbanken?
Om inte så är det smart att börja!
Det viktigaste är inte
hur mycket du sparar
utan att du börjar.
Man kan alltid höja efter hand!

Välkommen att kontakta oss för att boka en tid,
så ser vi till att hjälpa dig med ditt pensionssparande!
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar
och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

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

av bilar och småmaskiner

