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Sista dag & tid för annonsbokning: fredag 13 mars, kl.12.00

Harakers Hembygdsförening
inbjuder till

Årsmöte i Harakers bygdegård
söndag 8 mars kl. 18.00

Sedvanliga mötesförhandlingar
Micke Holmerg visar bilder och berättar
om sin resa till Alaska.
Kaffe & macka 		
Styrelsen hälsar välkommen !

Skultuna Villaägareförening
Årsmöte
Tid
Plats
Program

Torsdag 12 mars
Kl. 19.00
Vallonen, samlingssalen
Årsmötesförhandlingar

För mer information om föreningen
se vår hemsida:
www.villaagarna.se/skultuna

Vi bjuder på smörgås, dryck, kaffe/te och kaka
Anmälan senast söndag 8 mars till:
Viktor
tel 752 12 bov.aitman@tele2.se
Birgitta tel 702 22 mouquet1@tele2.se

Välkomna hälsar styrelsen
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.

Hej! Även om snön, just nu och just här, lyser med sin frånvaro går det

			

faktiskt att fokusera på skidåkning. Nu har vi lagt Skid-VM i Falun bakom
oss. Vilken fest det blev! Från invigningen 18 februari och till avslutningen 1 mars har 700 aktiva skidåkare
från 55 nationer tävlat i längdåkning, backhoppning och nordisk kombination. 180.000 publikbiljetter såldes,
21 världsmästare korades och mänger av medaljer delades ut. Jag säger
bara det Charlotte Kalla, Johan Olsson, Stina Nilsson ... Vilka stjärnor vi har!
På hemmaplan gick Barnens Vasalopp av stapeln 22 februari. Mer om det
kan du läsa längre fram i “Bladet”. Söndag 8 mars är det dags att hålla
tummarna igen. Då startar 15 800 skidåkare från Berga By i Sälen med
siktet inställt på Mora. Denna stortävling är avslutningen på Vasaloppsveckan som är i full gång. Vem ska vinna årets Vasalopp?
Som kåsör i detta nummer har jag bjudit in en ung kvinna som bor i
grannbyn Tomta. Efter studier och jobb på andra ställen har hon slagit
sig ner på hemmaplan igen med sin lilla familj. Mitt i sitt framtidsbygge
är hon alltid vänlig och tillmötesgående. Hon imponerar på mig, bland
annat genom sin mångkunnighet. Att köra barnvagn eller traktor verkar
vara lika lätt för henne! Välkommen Johanna Funkquist!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Några appar som underlättar och roar!

IllustrationavAFrijsiEvangeliskaFosterlandsstiftelsens tidskrift Julkärven, 1908.

När Elisabet bad mig skriva några rader så tänkte jag först ”vad ska jag skriva om”, och sedan ”vet hon vad
hon gör, när jag väl börjat skriva kan jag aldrig sluta”, men jag ska försöka hålla mig inom rimliga gränser.
”Vabruari” har just passerat, även om jag inte hyser allt för stora förhoppningar om att det magiskt kommer
att bli någon större förändring bara för att februari övergått till mars. Jag är nog inte ensam om att ha tillbringat
åtskilliga dagar hemma med barn drabbade av snor och feber, och årets version av influensa har jag själv
testkört veckan som gick. Så, det jag tänkte tipsa om är appar som gör livet lite enklare och/eller roligare när
familjen är sjuk.
Jag börjar med två som kanske inte är så upphetsande, men väldigt bra: Mobilt BankID som fungerar på samma
sätt som e-legitimation, men i mobilen, på mängder av sidor. Den är t ex perfekt när man ska anmäla VAB i
mobilen via Försäkringskassans app, som är ett måste för barnfamiljer. Några klick så är man färdig.
En annan app jag har svårt att leva utan är Storytel - en prenumerationstjänst för ljud-/e-böcker. Tjänsten
kostar 169 kr/månad och du har fri tillgång till tusentals böcker. Perfekt som sällskap när man sorterar dagens
fjärde maskin med tvätt eller bara sitter i bilen till jobbet och är trött på radioskvalet. Det finns en hel del
barnböcker inlästa, så det kan ju vara ett tips för långresan också.
Sveriges Radio Play är också en stor favorit bland lyssnarapparna, och allra helst P3 Dokumentär – jag avundas
dem som har alla deras avsnitt framför sig. Två timmars allmänutbildning i ämnen man kanske inte alltid skulle
ha valt själv, eller för de delen, ens visste fanns. Själv har jag lyssnat mig igenom alla, och många har fått snurra
flera varv.
Vill man ha all möjlig och omöjlig inspiration så är Pinterest-appen för dig (finns också på webben: www.pinterest.com).
I olika anslagstavlor, som man skapar själv, ”pinnar”/nålar man sidor och bilder med all möjlig inspiration. På min
Pinterest-sida finns det mycket bröllop, trädgård, pysseltips för barn och recept. Det tar en liten stund innan
man kommer underfund med hur det funkar, men sedan är det alldeles för lätt att bli fast. En guldgruva när
man behöver pysseltips för rastlösa barn (eller föräldrar).
Mitt sista tips är inte en app, men väl en sida om appar – www.pappasappar.se – som recenserar och betygsätter appar som riktar sig till barn. Jag tycker det är roligt att spela appspel tillsammans med min snart treåriga dotter, men de bästa spelen kostar ofta några tior, och ska man betala för dem vill man ju kanske veta
lite mer om vad man får för pengarna. Man kan sortera recensionerna per ålderskategori, betyg, plattform et c.
Ett bra stället att leta på inför långa resor när man vet att man måste sitta still länge…
Johanna Funkquist
		

		
		

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

Rapport från Barnens Vasalopp i Skultuna 22 februari
Bild & text: Anders Smevold

Barnens Vasalopp - en tävling där barn ska ha kul på snö ! Ett arrangemang för 6:e året i rad
Den som bara råkar ha vägarna förbi kan låna skidor av oss. För dem som har svårt att röra sig finns hundspann
till både nytta och glädje! Alla vinner och får diplom och medalj. De bjuds också på saft & bulle och korv med bröd.
I år deltog 61 barn i loppet.

Det är meningen att Barnens Vasalopp ska gå av stapeln på Tibble Arena i Skultuna, men i år var det extra svårt att
få allt att klaffa eftersom snön försvann så fort. Tack vare att många ideella krafter inom SIS och Lions lade ner
hela sin själ i förberedelserna för att loppet skulle kunna genomföras så gick det trots allt bra och loppet kunde gå
av stapeln på Skultuna IP istället! Stort tack till alla! Det blev ett mycket lyckat arrangemang där 61 entusiastiska och
duktiga barn kämpade i skidspåret under strålande sol och till glada hejarop. Vi möts i ädel kamp igen nästa år!

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

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

De människor som fått mest ut
av livet är inte de som levt ett sekel,
utan de som levt varje minut.
Colette

Bankens fondtips just nu är:
Asienfonden • Europafonden • Svenska Småbolag

Passa på att se över dina placeringar
om du inte gjort det på länge !
Boka en tid med oss

Vill du veta vad Investeringssparkonto är ?
Anmäl dig till vår kurs
måndag 9 mars, kl 13-14

OBS! Kontoret stänger redan kl.15.00 torsdagen den 12 mars
Våra direktnummer:

Johan
Emelie
Frida

Faxnummer

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

Välkommen
till oss
Emelie
Strandh

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

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

Seriematcher för innebandy
och träningsmatcher för fotbollen

- se tider under Aktuellt på vår hemsida www.skultunais.se

Trots bristen på snö lyckades vi genomföra Barnens Vasalopp!

STORT TACK till våra sponsorer:

Skultuna Rotaryklubb, ICA Supermarket Skultuna, Lions Club,
Svenska kyrkan/Norrbo församling och 5 bullbakande damer.

TACK även till:

alla funktionärer, Britta Agardh med draghundar och alla skidande barn.

Kläder i SIS klubbfärger

Under vecka 1, på ordinarie öppettider, går det bra att prova kläder i SIS klubbfärger
på Intersport Hälla. Mer information kan fås av ledare eller på kansliet.
KANSLIETS ÖPPETTIDER: Måndag - Torsdag: kl. 08.00 - 09.30 och 12.00 - 13.30. Fredag stängt

© Foto: Elisabet Sannesjö

Erbjudande,
Februari - Mars

Värmande vinterkur

En härlig behandling som innehåller ett skönt
bubbelbad och därefter en Hot Stone Massage,
en helkroppsmassage med varma stenar.

70 minuter

800 kr

Du vet väl
att du kan få massage
och spa-behandlingar
från de friskvårdspengar
som du får genom
ditt arbete?

Färgning av ögonfransar och bryn,
inkl. brynplock
350:Brynplock
110:Färgning av ögonbryn
120:Färgning av ögonfransar 170:Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Välkommen !
Linda Magnusson
Mobil: 0735 - 45 45 03
Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se

Dagens lunch, 75:-

Besöksadress:

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

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 11 och 12
VECKA 11

Måndag 9/3
Tisdag 10/3
Onsdag 11/3
			
Torsdag 12/3
Fredag 13/3

VECKA 12

Köttkorv med rotmos
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Kokt fisk med ägg- och persiljesås
och potatis
Chili con Carne med ris
Piccata med tomatsås och ris

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

Måndag 16/3
Tisdag 17/3
Onsdag 18/3
Torsdag 19/3
				
Fredag 20/3
			

Välkommen!
Eie med personal

Korv Stroganoff med ris		
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Köttbullar med sås och potatis
Ärtsoppa och pannkakor med sylt
och grädde
Jägarschnitzel med champinjonsås och
stekt potatis

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

forts. På “G”

ÖPPNA FÖRSKOLAN

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

På “G”

•

SKULTUNA BIBLIOTEK

Tisdag 10 mars är biblioteket stängt
p.g.a. utbildning.
Tisdag 17 mars kl 13.30

• Stängt torsdag 5 mars. Vi är på föreläsning.
• Fotografering! Tisdag 21 april kommer Annette från Porträttstudion hit
och fotograferar. Hon är på Öppna förskolan mellan kl.14.30 - 17.30.
Fram till kl.15.10 är det i dagsläget (24/2) bokat men senare tider finns.
Kom gärna in och boka en tid!

Hur ska vi lösa problemet med hundlort på gemensamma platser?
ATT LEVA I ETT SAMHÄLLE DÄR ALLA KAN TRIVAS
KRÄVER SAMARBETE OCH ÖMSESIDIG RESPEKT!
Att lämna hundlort på fel ställen är hänsynslöst mot andra
- och det kan väl inte vara hundens fel ?!?

Hundar sägs vara människans bästa vän och visst är det trevligt med husdjur!

Musikföreställning på biblioteket Vi stöttar hundägarna genom att se till att hundlatriner finns och töms regelDoktor Kling & Syster Violino

Varför låter saxofonen så konstigt?
Hur får man tyst på operasångerskan?
Och hur tröstar man en gitarr som
sprungit rakt in i en högtalare?

Vimsiga visor, blyga tromboner &
krassliga instrument!
Musikföreställning för barn 4 - 7 år
Entré 20 :Boka plats på 021 - 39 38 25
eller skultuna.bibliotek@vasteras.se

•

FAMILJECENTRUM/
BIBLIOTEKET
Inbjudan till TEMACAFÉ

Välkommen till Skultunas temacafé
där vi lyfter upp olika teman som
berör och engagerar.
Vårt första tema är GRÄNSSÄTTNING
Hur möter vi våra barn och undomar?
Vi har samtalsledare närvarande och
diskuterar kring ämnet. Temacaféet
vänder sig till dig som är intresserad
av att diskutera kring gränssättning
och andra liknande frågor, framför
allt ur ett föräldraperspektiv.
Plats: Persboskolan
Datum: Torsdag 19/3
Tid: kl. 17 - 19
Vi bjuder på fika! Ingen föranmälan!
Välkomna hälsar Caroline, Eva, Sanam
P.S Håll utkik efter Skultuna biblioteks
facebooksida för aktuell information
och eventuella ändringar.

bundet. I Skultuna har vi 60 latriner utplacerade där hundlort ska läggas.

Idag har vi ändå problem med hundlort vid bland annat lekparker där det
rastas hundar. Självfallet är barnfamiljerna besvärade av det. Personalen som
sköter om gräsmattorna med klippning o.s.v. är inte heller särskilt nöjda med
situationen och skötsamma hundägare skäms över dem som inte tar ansvar
för sina djur. Roligare kan man ha!

TACK på förhand för att ni tar bort lorten efter era fyrbenta vänner.

Stöd & Service

Sommarvikarier sökes
Skultuna Kommundelstjänst söker skötare och boendestödjare
till sommarvikariat 2015.
Vikariaten avser period 1, vecka 27-29 , samt period 2, vecka 30-33.
Det erbjuds möjlighet att arbeta båda semesterperioderna.
Notera att det inte medges någon längre ledighet under perioderna.
Som skötare eller boendestödjare hos oss kräver vi att du har en adekvat
eller pågående utbildning inom omvårdnad riktad mot funktionshinder,
psykiatri/missbruk samt har erfarenhet av omvårdnad riktad mot funktionshinder, psykiatri/missbruk eller annan relevant inriktning. Erfarenhet av
arbete inom nämnda yrkesområden ses som meriterande. Körkort är ett krav.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Anita Eriksson
tfn: 076-569 06 19
eller
mail: anita.eriksson2@vasteras.se
Skicka din ansökan till anita.eriksson2@vasteras.se senast den 25 mars

Välkommen med din ansökan!
shÅppen - se separat annons

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

OBS! Sista minuten...

Några platser finns fortfarande kvar
till I Pad kursen som började 3 mars.
I Pads finns att hyra.
Intresserad?
Kontakta oss på tel. 021 39 39 10.

Onsdagen den 4 mars
kl. 10.00 		 Styrketräning, inställt
kl. 10.30 		 Balansträning
kl. 11.00 		 Bollkul med Helge
Torsdagen den 5 mars
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter; 		
			
påskpyssel
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 11.00 – 11.30 Styrketräning
kl. 13.00 		 Teknikcafé
Fredagen den 6 mars
kl. 10.45 		 Chi gong med Pia
kl. 12.00 – 13.00 Skultuna Rotary klubb
			
Lunchmötemedegnaärenden
kl. 14.30 		 Fredagsfika
Måndagen den 9 mars
kl. 9.00 – 12.00
Golf
Tisdagen den 10 mars
kl. 9.00 – 12.00
I pad 2
kl. 13.30 		 Skapande aktiviteter;
				
			
				

Vi gör påskpynt till Vallonen.
Kom & hjälp till!
Vi bjuder på kaffe!

kl. 14.00 		 Västerås/Skultuna damklubb
			
har studiecirkel om Öland i
			
samlingssalen
Onsdagen den 11 mars
kl. 10.00 		 Styrketräning
kl. 10.30 		 Balansträning
kl. 11.00 		 Bollkul med Helge
kl. 13.30 		 Filmvisning (Se annons på
				

			

mötesplatsens tavla i entrén)

Vi dricker kaffe tillsammans

Torsdagen den 12 mars
kl. 09.00 - 12.00 Skapande aktiviteter, 		
			
påskpyssel
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 11.00 – 11.30 Styrketräning
kl. 13.30 		 PRO, Stig Fröberg

Telefon 021 - 39 39 10

Fredagen den 13 mars
kl. 10.45				
Chi gong med Pia
kl. 12.00 – 13.00 Skultuna Rotary klubb har
					
lunchmöte med föreläsare
				
Kajsa Giertz ”I huvudet på
				
en teaterchef”
kl. 13.30 			Golfmatch
					
Vallonen/Hammarby
kl. 14.30 			Fredagsfika
Måndagen den 16 mars
kl. 09.00 – 12.00 Golf
kl. 13.30 			Skapande aktiviteter
Vi gör påskpynt till Vallonen. Kom & hjälp till!
Vi bjuder på kaffe!

Tisdagen den 17 mars
kl. 10.00 			Musikaliska rörliga rummet.
					
Vi utvecklar våra sinnen
kl. 13.30 			Allsång med Fotbolls					
grabbarna. Lottförsäljning
kl. 13.00 – 16.00 		I pad 3 OBS - ändrad tid!
Onsdagen den 18 mars
kl. 10.00 			Styrketräning
kl. 10.30 			Balansträning
kl. 11.00 			Bollkul med Helge
kl. 13.30 			Spelstuga på 15
kl. 14.30 			Vi dricker kaffe tillsammans
kl. 18.00 – 19.30 Lokala förmågor
					
”Skultunasångarna”
					
Fri entré. Kaffe & smörgås
				
finns att köpa i pausen
KOMMANDE PROGRAM:
Kulturpub - onsdag 25 mars
kl. 16.30 - 19.00

kl. 18.00 ”I Isens spår”. En berättarteater
med Björn Söderbäck.
Entré med mat och teater 100:Entré, endast teater: 50:Anmälan senast måndag 23 mars

Kulturpub – torsdag 2 april

Påskfest på skärtorsdagen, kl.17.30

Ta på dig dansskorna och kom och var med
när “4 knektar” spelar & sjunger.
Pris 100 kr med entré & mat

Skultunadagen - lördag 13 juni
Vill du vara med ...

... som utställare, hantverkare eller med något annat
inslag eller en aktivitet? Skultunadagen går av stapeln vid
Messingsbruket och i lekparken framför Skultuna Brukshotell

				 Välkommen att anmäla dig

före 13 maj till någon av oss

Thomas Klingberg
021 - 39 73 14

Lisbeth Rosenlöf
070 - 857 83 00

