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Hej!
				 Hur går det för dig i dessa märkliga tider? Bra hoppas jag! Förutom		
		
att tillvaron stundtals kan bli långtråkig, kanske vi också kan hitta bra
saker att göra med den “tid till övers” som plötsligen uppstår. Jag har åtminstone hunnit städa en garderob
lite extra och hittat en hel del bra saker som gömt sig där! Många har börjat skriva brev till gamla vänner.
En strålande och mycket uppskattad idé! Våra brevbärare borde också bli glada över det nu när deras uppdrag minskat p.g.a. att så mycket går via våra datorer istället.

Oron då? Ja, den bär nog de flesta på. Oro över hur länge detta ska pågå. Oro över konsekvenserna. Oro
över egen och andras hälsa. Oro i största allmänhet i all denna ovissheten som vi inte alls är vana vid.
Ingen av oss är ensam i detta och vi vet att svaren som skulle kunna lugna inte finns ännu. Det enda vi
vet är att vi delar bekymren med många andra och att vi alla är viktiga i de insatser som hela samhället nu
deltar i. Vi måste helt enkelt avvakta och göra det bästa av situationen. Dit hör t.ex. att berömma dem som
berömmas ska och att vara rädd om våra medmänniskor.
Som kåsör denna gång har jag bjudit in en man som bor i Klockartorp, alldeles nära oss. En duktig och
idog man som jobbar både med sitt lilla jordbruk och som anställd i ett företag som värnar om miljön.
Han gör inte mycket väsen av sig men är känd för att vara både eftertänksam och klok. Här bjuder han på
några av sina tankar. Välkommen hit Göran Pettersson!
		

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

VAL

Någon sade att det enda livet består av är att göra olika val. Det ligger mycket i det om man tänker
efter och jag har alltid varit fascinerad av HUR jag och andra människor just väljer – tar beslut.
När man så blir lite äldre (född 1960) börjar man ibland fundera över sina val och vad som egentligen
är viktigt i livet.
Jag valde att satsa på en karriär inom jordbruk och det är inget jag ångrar. Att leva med naturen
och klimatet är hela tiden en spännande utmaning och upplevelse. Det valet ledde också till en
vistelse i Kanada där jag tillbringade sju månader som lantbrukspraktikant på en farm utanför
Calgary. Jag bodde i en värdfamilj på prärien och körde stora gröna traktorer den mesta tiden.
Det här valet är det bästa och viktigaste jag gjort hittills i mitt liv och det finns många anledningar
till det.
För det första tror jag det är oerhört viktigt för alla människor att leva en tid i ett annat land, i
alla fall var det så för mig. Det är lärorikt och intressant att se hur andra kulturer och människor
fungerar.
För det andra får man perspektiv på Sverige och inser inte minst hur litet och okänt Sverige
är för många, framför allt i Nordamerika. Man förstår att uppskatta mycket av det som vi har men
inser också att en del saker kan göras på annat sätt som kan vara bättre. Det är lätt att bli hemmablind.
För det tredje får man en möjlighet att träna språk och trots att man hade skolengelskan med
sig, som i mitt fall, så använder man mycket fackuttryck i varje yrke och inte minst inom jordbruk,
så det var många nya ord att lära sig.
Det har blivit ytterligare resor till bland annat USA, Kuba och Australien och resor berikar livet.
Förlåt mig Greta - det är svårt att undvika flyg i alla lägen, men bättre flygbränslen kommer!
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När det gäller mina dåliga val så har jag lite svårt med minnet
just nu, men det mesta går faktiskt att rätta till i efterhand.
Gör man bättre val ju äldre man blir? Inte nödvändigtvis tror jag. Visserligen ökar livserfarenheten
men jag upplever att man tvekar mer inför större beslut och litar mindre till magkänslan än förr.
Vad tycker du?
Njut av livet med alla dess val!
Göran Pettersson

Klockartorp

Alla tisdagar: Raggmunk & fläsk
Vecka 15
Torsdag, Påsklunch, 115 kr
Hela veckan
Frukostkorv, senapssåskokt och potatis
www.skultunalagarn.se

Dagens Lunch 90 kr

Salladsbord, måltidsdryck,
bröd, kaffe och kaka ingår.
Lunchlådor för avhämtning 70 kr

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Vi lagar all mat från grunden
Tel: 070 - 497 20 27
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Köttgryta med kokt potatis
Inkokt lax, dillmajonäs och kokt potatis

OBS! Stängt Långfredagen och Annandag påsk (måndag v16)
Vecka 16
Torsdag, Ärtsoppa & pannkaka
Hela veckan
Falukorv i ugnen

				

f
brunsås och potatis
f Köttbullar,
Rotmos och köttkorv
f
Fredag: Biff med stekt lök och stekt potatis

Vecka 17
Torsdag: Ärtsoppa & pannkaka
Hela veckan
Stektfalukorvmedäggochstektpotatis
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Pannbiff, stekt potatis och brunsås.
Välkommen
Stekt fläsk, löksås och kokt potatis
till
bords!
					Fredag: Fläskfilé, champinjonsås och stekt potatis

Erbjudande: Under coronatider kan vi även köra ut mat inom Skultuna tätort. Ring för beställning.
Minsta beställning är 2 matlådor.
Bekräfta sedan din beställning genom att swisha betalningen till 123 525 32 32. Märk: Mat

Lions Club i Skultuna
LIONS STIPENDIER 2020
Vem/vilka tycker du ska få ett Lionsstipendium 2020?
Lions delar ut tre stipendier á 3.000 kr
inom områdena idrott, ledarskap och kultur.

Vi vill få hjälp med nomineringar !
Skicka förslag och motivering senast 15 maj 2020
till Stöd- och hjälpkommittén
via e-post till: peroander52@gmail.com
Kom ihåg att även skriva ditt eget namn!

Trädgårdssäsongen startar ...
Vi har startat med det vädret tillåter! Fina penséer och vårlökar finns hemma nu!

Kvalitetsjordar Löst och förpackat Stallströ Trädgård & Blommor
Växter,
sättpotatis
redskap,
dekorationer
m.m.

Kvalitetsjord i lösvara för egen
hämtning med släpkärra!
All jord vi säljer
- löst eller förpackat -

kommer från ...

Fram till midsommar har vi öppet
alla helgfria vardagar kl. 10.00 - 18.00
lördagar
kl. 10.00 - 13.00
Midsommarafton har vi stängt
För aktuella tider resten av året

Den som
se hemsidan eller ring oss!
planterar på
täppa eller balkong Vill du boka egen tid
har aldrig
för studiebesök eller
tråkigt!
inköp?
Ett växande
besöksmål
för både vuxna
och barn

Välkommenattringa

vardagar kl. 7 - 16
föröverenskommelse
om tid.

Du kommer väl ihåg...

1)
Vi har även en liten butik med böcker
kläder, väskor, presenter, tavlor, kort, te,
konfekt, handdukar och mycket annat!
2)
Numera kan även privatpersoner köpa
perenner hos oss. Och inte bara det!
Vi har också sommarblommor, fröer,
lökar och sättpotatis.
Kontakta oss eller håll koll på hemsidan
för mer information!
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Välko

Tel. 021-470 48 00
www. aroshandelshus.com

e-post: info@aroshandelshus.com

Hälsprickor?

Prova Skavsårstrumpan!
En strumpa med gel på insidan,
som omedelbart lindrar och
påskyndar läkningen.
Pris 250kr/par

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

Skultuna Messingsbruk. Ingång: Outlet, 1tr.

Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook

Inställda aktiviteter under våren
i Harakers Bygdegård
Corona-viruset gör att vi får ställa in många aktiviteter under våren.
Närmast på programmet är ju vårt Bok-café som blir inställt, men
vi hälsar Eva och Stefan välkomna när krisen är över.
Vi har även tagit beslut att ställa in Valborgsfirandet,
helt enligt rekommendationer från myndigheterna.
Följ oss gärna på hemsidan Haraker.se och facebook på Harakers Bygdegård
eller Harakers Hembygdsförening där vi ska försöka hålla er uppdaterade.
Styrelserna för Harakers Hembygdsförening och Harakers Bygdegårdsförening
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Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

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

Trädfällning utföres
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
Inneharförsäkring,motorsågskortochhanterarRUT-avdrag.

Kjell Forsberg

Välkommen !

tel: 076-328 71 83

KF Service Mälardalen
www.kf-service.nu

Vår största ära
ligger inte i att aldrig falla
utan i att resa oss varje gång vi faller.
Confucius (551 - 479 f.Kr)

Glad
Påsk!

Namnsdagar fram till nästa
nummer, nr 8, 2020 (22 april):
		
		 Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
		 Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag

8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april
18 april
19 april
20 april
21 april
22 april

Nadja, Tanja		
Otto, Ottilia		
Ingvar, Ingvor		
Ulf, Ylva			
Liv			
Artur, Douglas		
Tiburtius
Olivia, Oliver		
Patrik, Patricia		
Elias, Elis		
Valdemar, Volmar		
Olaus, Ola		
Amalia, Amelie, Emelie
Anneli, Annika		
Allan, Glenn

Grattis
alla små och stora namnsdagsbarn!

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

Öppna Förskolan

Hej på er alla!
Familjecentrum/Öppna förskolan
håller stängt tillsvidare.
Vi återkommer så snart det blir
någon förändring.
Sköt om er alla
och var rädda om varandra.
Jeanette Larsson

Självklart bjuds det på fika

Ni hittar information om oss på facebook – Öppna förskolan Skultuna

Familjecentrum/ÖppnaförskolaniSkultuna eller https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/forskola/oppnaVästeråsvägen 32, Skultuna
			
forskolor/skultuna-oppna-forskola.html

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Tel. 021 - 39 39 10

Vi har besöksförbud på hela Vallonen

I förra numret av Skultunabladet fanns ett antal frågeställningar som riktade sig till 70+ i Skultuna
med omnejd. Anledningen var att jag, Pia Willén, fått uppdraget att bistå människor som är över 70 år med
att avhålla sig från sociala, fysiska kontakter. Jag valde därför att skicka ut förfrågan i Skultunabladet,
för att få en bild av vilka behov som finns.

Några har hört av sig, men väldigt få. De som hört av sig är några som får hjälp av sina grannar, anhöriga

eller FRG (Frivilligorganisationen inom Västerås stad) Dessa personer berättar om grannar över 70 år som de
har i sin närhet och som verkar fortsätta livet som vanligt. De handlar i butik och på apotek och ses ofta
tillsammans väldigt nära. Det är svårt för många att följa råden i coronatider.

Jag vill vädja till er alla att ta eget ansvar.
Ta hjälp så att ni inte behöver besöka apotek och butiker.
Jag vill även uppmuntra anhöriga, grannar och andra
att vara goda ambassadörer, föregå med gott exempel.
Jag märker att det finns ett stort behov av att ha den sociala kontakten och det kan kanske vara det som
gör att folk envisas med att gå till affärer och apotek. Svenska kyrkan i Skultuna öppnar upp för digital
verksamhet. Vallonens mötesplats kommer att se över möjligheterna för att hålla social kontakt via Skype
och liknande.

Behöver du hjälp kan du ringa Rickard Lindberg 021-767 73, diakon i Skultuna

eller Pia Willén, 021-39 39 10, folkhälsovetare på Vallonens mötesplats.
För att få hjälp av FRG (Västerås stads frivilliga resursgrupp) så ring deras kontaktcenter, tel 021-39 27 25

Gå gärna tillbaka till förra Skultunabladet och hjälp oss
med ditt svar på de frågor vi ställde där!
Låt mig få veta era behov. pia.willen@vasteras.se

Ta hand om er & Glad påsk!
Vid frågor om Västerås stads arbete med anledning av coronaviruset
rekommenderar vi att du läser mer på www.vasteras.se.
Där uppdateras informationen löpande!

Var rädd om dig och andra!

Skultuna bibliotek - än så länge håller vi öppet som vanligt!

Öppet: Måndag kl. 13-19

Tisdag kl. 13-17

Onsdag kl. 13-17

Erbjudande om service till dig som behöver det mest!

Torsdag kl. 13-19

Fredag kl. 11-14

Om du tillhör en riskgrupp och behöver hålla dig isolerad kan du beställa en påse med böcker från oss.
Ring 021 39 38 25 eller maila till skultuna.bibliotek@vasteras.se.
Vi packar ihop en kasse efter dina önskemål och levererar den hem till din dörr.
För ev. ändringar av öppethållande: Håll koll på vår facebooksida!

				
			

Alla aktiviteter
utom öppet hus, tisdagar

är tillsvidare inställda

Omduharfrågorellerbehöverhjälpring
Leif 076-113 88 04 eller
Gunnar 070-215 03 25 PRO.se-skultuna

När du hamnar i en svårighet
och kommit till en punkt där du tror
att du inte står ut längre ska du inte ge upp,
för det är just då det brukar vända
Harriet Beecher Stowe (1811 - 1896)

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.

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00
Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Välkommen!

Svenne
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