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Sista dag & tid för annonsbokning: fredag 10 april, kl.12.00

Harakers Hembygdsförening hälsar välkommen till

FilmTime i Harakers Bygdegård
söndag 12 april, kl. 17.00

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

Marianne Cedervall till Skultuna
Kåseri
Melodikryss
Dagens lunch hos Eies Restaurang & Bar
Musikprogram på biblioteket
Biljard, bad & festmåltid hos Brukshotellet
Chokladkur hos Skultuna SPA
Pyssel, café, sång & musik i Norrbo Församling
Sköna strumpor hos Sophies Fotvård
Däck till det mesta finns i Ramnäs
Silver till Fotbollstjejjer ... m.m. m.m.

Glad Påsk!

Hej & Glad Påsk!

				 Nu är det strax dags att koka äggen, lägga in sillen och fixa påskgodiset!
Kanske är det givmildheten och färgerna, särskilt den gula, som gör att påsken känns som porten till våren,
oavsett om den kommer sent eller tidigt, oavsett om det spirar i solvärmda rabatter eller om kyla och snö
envist hänger sig kvar. Jag hoppas att du får det riktigt mysigt och att helgdagarna erbjuder lite extra tid
både för vila och umgänge.
När jag skulle bjuda in kåsör den här gången valde jag att fråga en person som varit här ett tag, men inte så
länge att det känts som någon brådska än. Döm om min förvåning när hon berättade att hon skulle styra
kosan mot andra mål. Oj, oj, sån tur att jag ringde! Nu hinner vi åtminsone utbyta ett tack & adjö. Livet
brukar ju kunna erbjuda överraskningar, så vem vet ... kanske vi kommer att ses någon annan gång, någon
annan stans. Ditt glada skratt vill jag gärna höra igen! Tack för din insats i kommundelen och nu även här
i Skultunabladet. Välkommen Cathrine Tegerstrand.
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Uppbrott och förvandling

Våren är uppståndelsens tid. På samma sätt som graven öppnade sig för den uppståndne Jesus gror frön, brister
knoppar och växer liv. Såsom Gud uppväckte Jesus, låter Gud solens nyvunna värme verka i allt detta. Också i oss.
Våren är som en predikan i sig, över det grundmönster som finns nerlagt i skapelsen:
Det finns inget liv utan död och det finns ingen död utan liv.
Att förstå naturens sammanhang kan ge oss förmåga att förstå det andligas sammanhang.
När jag skriver dessa rader är det snart påsk, en tid då vi firar att Livet föds på nytt och det sammanfaller i vårt
vackra land med att Våren är här. En tid då hela skapelsen vittnar om att Livet övervunnit döden. Igen.
I en gammal judisk berättelse frågade en rabbin en dag sina lärjungar hur de visste när natten var över och en
ny dag börjat gry.
- Kan det vara, frågade en av dem, när jag på avstånd ser ett djur och kan se om det är ett får eller en hund?
- Nej, svarade rabbinen
- Kan det vara, frågade en annan, när jag på avstånd ser ett träd och kan säga om det är ett fikonträd eller ett
olivträd?
- Nej, svarade rabbinen
- Vad är det då, frågade lärjungarna sin lärare.
- Det är när du ser och möter en mans eller en kvinnas blick och du ser
att han eller hon är din bror eller din syster. För om ni inte kan göra det,
oberoende av vilken tid det är på dygnet, så är det fortfarande natt.
Efter påsk går jag vidare till en ny tjänst, som vikarierande stiftsadjunkt
för själavård och samhällsfrågor. Den halvtid som jag har haft i Norrbo
församling sedan 1 januari 2014 (och som kollegorna Gisela och Emelie har turats om
att ha den andra halvan av) övergår i att bli en heltidstjänst som Kajsa Bengtz
har fått. Grattis Kajsa till att bli församlingspräst i Norrbo församling!
Jag är glad och tacksam över att ha fått vara här under drygt ett år. Glad
och tacksam över alla er som jag mött i olika sammanhang: i olika gudstjänster, i samtal, på syföreningsträffar, på julmarknaden, på kyrkkaffe,
på församlingsrådsträffar m.m. Jag har fått glädjen att möta er blick och
sett att vi liksom är varandras syskon.
Jag kommer att tänka på er alla med ljus och värme i mitt sinne!
Tack för mig!
Cathrine Tegerstrand
Präst i Norrbo församling
		

		
		

Gud, för uppbrott och förvandling
Lär oss glömma bort vårt jag
Driv oss ut att bygga broar
till en okänd morgondag
Det finns underbar förlossning
i det blod som göts en gång
Det finns glädje bortom graven
och en framtid full av sång
(Psalm 285 vers 3, ur Den svenska psalmboken)

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

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.

ViVi säljer,
monterar
säljer, monterar
och
renoverar
och renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och
kaminer
kaminer.
Vi utför
ävenmurVi utför
även
muroch
och putsarbeten

putsarbeten

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

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

		
		
		
		

Träningsmatcher fotboll Kvarnbackavallen
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag

11/4
11/4
12/4
12/4

kl 14.00
kl 17.00
kl 10.00
kl 14.00

SIS A
SIS P01/02
SIS F04/05
SIS P04/05

–
–
–
–

Tortuna SK
BK30
Dingtuna GIF
Gideonsbergs IF

Grattis till silvret!

Vi vill gratulera våra fotbollstjejer födda -05, till deras silver i Big Mac Cup!

Kansliets öppettider

Från och med tisdag 7/4 har kansliet öppet
måndag – torsdag, kl 09.00 – 12.00

Glad Påsk!
KANSLIETS ÖPPETTIDER: Måndag - Torsdag: kl. 08.00 - 09.30 och 12.00 - 13.30. Fredag stängt

PROSOX

Erbjudande - April

Chokladkur

Prosox är en specialstrumpa
utvecklad för ömtåliga fötter.
Strumpan sitter uppe utan
tryck och har inga sömmar
eller veck som kan orsaka
skavsår.
Finns i bomull och tunn ull.

Bomull 95 kr
Ull
115 kr
Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Älskar du choklad? Ja, vem gör inte det? I den här
underbara chokladbehandlingen får du först en
djuprengörande helkropps Chocolate Scrub som
innehåller kakaosmör, havssalt och jojobakorn.
Sedan gör vi en inpackning bestående av kakao,
som tillför huden antioxidanter som stärker och
skyddar samt gör huden otroligt mjuk.
Vi avslutar hela behandlingen
med en härlig & avstressande
helkroppsmassage .

80 minuter
850 kr

Välkommen !
Linda Magnusson

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se

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

Asienfonden

Nu

aktuella

•

Bankens fondtips :

Europafonden • Svenska Småbolagsfonden

kurser/informationsmöten

hos

oss

Vi vänder oss till dig som redan är kund eller skulle vilja bli

Vässa dina fondkunskaper !

Vi berättar om hur du skall tänka när du väljer fonder samt visar hur du köper och säljer
och hur du lägger upp ett månadssparande etc.
Torsdag 16 april, kl. 17.00 - 18.30

Barnsparande

Vi berättar om hur du på ett enkelt och smidigt sätt kan spara till ditt barn. Två alternativ:
Torsdag 9 april, kl. 17.30 - 18.30
Torsdag 23 april, kl. 17.30 - 18.30
OBS! Kurserna är populära och blir snabbt fulltecknade ! Anmäl dig på 021-16 44 50
Våra direktnummer:

Johan
Emelie
Frida

Faxnummer

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

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Glad påsk !
Emelie
Strandh

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

© Foto: Elisabet Sannesjö

Lasses Däck & Motor

Ramnäs Däck & Bandservice AB

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Från skottkärra
till entrepenad
Hos oss hittar du däck till allt

Skråmsta, 070-380 88 75

Det främsta beviset
för att det existerar intelligent liv
på andra planeter, är att de
inte tagit kontakt med oss.
Bill Watterson

Öppet
vardagar 7 - 16.30
lördagar 7 - 12

Bergslagsvägen 104

Fagersta
Vir
sbo

66
X

Ramnäs

Välkommen!

Bergslagsvägen

tel 0220-355 35

Skultuna

Västerås

Glad
Påsk

Glad
Påsk

Dagens lunch, 79:-

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 15 och 16
VECKA 15

Måndag 6/4
Tisdag 7/4
Onsdag 8/4
Torsdag 9/4
Fredag 10/4
				

Enligt lunchtavla
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Köttfärslimpa med sås och potatis
Lasagne
Slottsstek med sås, potatis och
vinbärsgelé

OBS! Vi har stängt söndagen den 5/4.
Öppettider:
Måndag - torsdag 11 - 21
Fredag, lördag
11 - 22
Söndag
11 - 20

VECKA 16

Måndag 13/4
Tisdag 14/4
Onsdag 15/4
Torsdag 16/4
Fredag 17/4
				

Fylld lunchkorv med potatismos
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Moussaka
Bacon- och makaronilåda m. skirat smör
Panerad kycklingfilé med sweet chilisås
och ris

Måndagen den 6/4 har vi öppet kl. 14-21

Välkommen!
Eie med personal

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Musikprogram på Skultuna bibliotek

Kom och sjung sånger från Astrid Lindgrens värld
tillsammans med Håkan Fernqvist

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

HUNDRASTGÅRD

En hundrastgård är under uppförande
och platsen för den är gamla tennisbanan mellan kanalen och ån.
Enligt planen ska den vara färdigställd
någon gång under våren, naturligtvis
beroende på hur lång vintern blir.
Gamla tennisgruset skall bytas ut mot
en markduk och ovanpå den stenmjöl
Göran Stahre, Teknik & Fritid

BIBLIOTEKET

Våra öppettider i påsk:
Skärtorsdag 2/4
3 - 6/4
7/4
8/4
9/4
10/4

Ring och boka plats på tel. 021 - 39 38 25 eller på vår Facebook-sida

Är du intresserad

På “G”

			
			
			
			
			

Måndag 13 april, kl. 9.30
Från 3 år. Entré 20 :-

kl. 13 - 15
stängt
kl. 11 - 17
kl. 13 - 17
kl. 13 - 19
kl. 11 - 14

av att driva caféverksamhet och bangolf ?
Finns du/ni som är intresserade av att driva caféverksamheten och även
bangolfen på Skultuna friluftsbad säsongen 2015?
Badet öppnar för säsongen lördag 6 juni och håller öppet till 23 augusti.
Vid intresse och frågor kontakta Göran Stahre, tel. 021-39 38 42

Öppna Förskolan

• Stängt på skärtorsdagen den 2/4!
• Babyrytmiken gör uppehåll några veckor!
Vi återkommer när den startar igen.
• Barnolycksfall, utbildning! Tisdagen den 21 april kl.18.30 erbjuder vi ett
utbildningstillfälle för er föräldrar. Innehåll bl.a. Allvarlig och akut sjukdom,
allvarliga skador, blödning och brännskador, förgiftning m.m.(Ca 2,5 timme
och kostnadsfri) Anmälan till oss. Vi återkommer om lokal senare.

Glad Påsk!

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 1 april
kl. 08.30 				 Väntjänstmöte
kl. 10.00 				 Styrketräning
kl. 10.30 				 Balansträning
					 med Annica
kl. 11.00 				 Balansbana
kl. 13.00 – 15.15 Teknikcafe
Torsdag 2 april Skärtorsdagen
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 10.30 				 Styrketräning
kl. 15.00 – 18.30 Påskfest

Kulturpub
med påskfest kl. 16.00

Musik & dans börjar kl 17.30

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

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 9 april
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 10.30 				 Styrketräning
Fredagen den 10 april
kl. 12.00 – 13.00 Rotary har lunchmöte,
				 egna ärenden
kl. 13.30 				 Anna – Britta berättar om
				 sin barndoms Mongoliet
kl. 14.40 				 Fredagsfika
Måndagen den 13 april
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Ragge kommer och berättar om
sin FN – tjänstgöring
		
Vi dricker kaffe tillsammans
kl. 18.00 Västerås /Skultuna Damklubb
		
”Elin Jaurings kvartett”
Tisdagen den 14 april
kl. 13.30 Bingo
Onsdagen den 15 april
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning med Annica
kl. 11.00 Balansbana
kl. 17.00 – 19.00
Kulturpub
			
”Marianne Cedervall”
			
- se separat annons

Tisdagen den 7 april
kl. 13.30 Spelstuga på 15
		
Vi dricker kaffe tillsammans
Onsdagen den 8 april
kl. 09.00 		 Brukarrådsmöte
kl. 10.00 		 Styrketräning
kl. 10.30 		 Balansträning med Annica
kl. 11.00 		 Balansbana
kl. 13.30 		 Skultuna hembygdsförening har
		 bildvisning med Stig Svärd

”På gång”
Måndagen den 20 april, kl. 17.00
Föreläsning av Maria Löfgren
från Vallby friluftsmuseum
”Skiftningar i grönt
– det unika i Västmanlands trädgårdsvärld”
Vernisage 24/4 – 25/4
Hantverk, mer info i nästa blad
Kulturcafé torsdag 30 april, kl. 14.00
Johan B Andersson sjunger in våren!

Trädgårdssäsongen startar så smått !
Vi har öppet i Trädgården alla dagar i påskhelgen
Skärtorsdag - Annandag påsk, varje dag kl. 10.00 - 13.00
Kvalitetsjord
Löst och
förpackat

Efter påsk, fram till midsommar, har vi öppet
alla helgfria vardagar, kl. 10.00 - 18.00
lördagar
kl. 10.00 - 13.00
För aktuella tider resten av året se hemsidan eller ring
Om ingen tid passar dig är du välkommen att ringa
vardagar kl. 7 - 16, för överenskommelse om annan tid

Nu ändrar vi om
i Handelsboden
och byter delvis
ut sortimentet.
Växter,
redskap,
dekorationer
m.m.

Fyndläge

under påskhelgen!
Välkommen till oss !

www.aroshandelshus.com
tel. 021-470 48 00, 021-740 27

Kulturpub !

På Vallonens mötesplats med författaren Marianne Cedervall
Att läsa tillsammans betyder så mycket ! På Vallonens mötesplats har vi under 1 års tid haft
gemensamma lässtunder där vi lyssnat på högläsning. Vi har läst Fogelströms bokserie om
”Mina drömmars stad”. Nu är snart sista raden läst och vi skall börja med nya böcker.
Vi kommer att läsa Marianne Cedervalls böcker i serien om Mirjam och Hervor.
Debuten “Svinhugg” är en spänningsroman som utspelar sig på Gotland.
Uppföljaren “Svartvintern” utspelar sig i Tornedalen, Vittangi.
I den tredje boken “Spinnsidan” är de tillbaka på Gotland.
I fjärde boken “Stormsvala” reser de till New York.
Den 23 april arrangeras aktiviteter världen över för att fira Världsbok- och upphovsrättsdagen,
som ger tillfälle att hylla böcker och författare och att sprida glädje
kring litteratur och läsning. I år firas dessutom att det är 450 år
sedan den store barden William Shakespeare föddes.

Dag: 			
Onsdagen den 15 april
Plats: 		 Vallonvägen 15-17, Mötesplatsens samlingssal
Tid: 			
kl. 17.00 Soppa & nybakt bröd. Puben är öppen
				
kl. 18.00 Marianne Cedervall
Pris: 			
Entrébiljett med soppa & hembakat bröd, 100 kr
Anmälan: Senast 13 april till Pia på telefon 021 - 39 39 10
Ett samarbete mellan Vallonens mötesplats, PRO Skultuna, Skultuna bibliotek och ABF

