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Fredag 21 april, vecka16

Nästa nummer fredag 5 maj
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Årgång 50

• 2017

Annonsmaterial in senast: tisdag 2 maj

OBS - nästa nummer (nr 9)!

h h h

Som efter påsken krånglar även Valborgsmässohelgen med 1 maj till det lite.
Röd måndag innebär att tryckeriet inte hinner trycka bladet som vanligt.
Utgivningen blir i rätt vecka men på fel dag.

Nästa nummer utkommer fredag 5 maj
Inlämning senast tisdag 2 maj
av bokningar/underlag & färdiga annonser.
Därefter återgår allt till det normala för resten av året.

Foto © Elisabet Sannesjö

		
			

Hej!

Å vilken härlig påskhelg! Trots kylan höll sig vädret betydligt bättre än vad jag
väntat mig och de snöflingor som föll landade mjukt och närmast obemärkt, åtminstone just här. Några bilder
från Örebro och Stockholms ytterområden kom till min mobil och visade att det blev ett annat läge där. Ett tjockt
snötäcke envisade med att ligga kvar på mark och parkerade traktorer och bilar. Halt blev det här och där, men
i övrigt inte så farligt där heller. Något vårbruk framstod dock inte som så lockade någonstans. En och annan tapper
själ försökte nog men gav upp och gick in till sillen och påskäggen. Värmen i marken måste upp några grader så
det är bara att ge sig till tåls. En tröst för den som vill ha egen färskpotatis till midsommar är att det finns några
riktigt tidiga sorter av sättpotatis att tillgå. I övrigt är det bara att vackert invänta de 8 +grader som krävs i marken
för att sätta dem. Varmare blir det. Midsommar blir det också så småningom. Först ska vi bara fira Valborg, Kristi
himmelsfärds dag, pingst, konfirmander, nationaldagen, studenter och en och annan födelsedag precis som vanligt!

Även nästa nummer av Skultunabladet kommer ut på en annan dag än den vi är vana vid.
Återigen är det viktigt att observera texten på framsidan av detta blad!		
Kåsör denna gång. Bilden av nya kontorscehen vid Handelsbanken i Skultuna har vi sett ett par gånger i “bladet”
i år. Hon har jobbat här förut, men för min del gick vi om varandra precis, eftersom jag just då jobbade i en annan
kommun och kom tillbaka samtidigt som hon slutade här. Så vem är hon? Jag ställde frågan och bjöd in henne till
den här sidan. Glatt greppade hon pennan och här får du stifta lite närmare bekantskap med henne.
Välkommen till Skultuna och Skultuna Bladet Therere Ahl Lejderud!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Hej igen Skultuna!

Jag heter Terése Ahl Lejderud och jag har fått äran att jobba som kontorschef i Skultuna efter Johan Gustavsson.
Jag är även kontorschef för vårt kontor Västerås Emausgatan. Min arbetstid fördelar jag så att jag är lika mycket
på båda kontoren. Närmast kommer jag från tjänsten som kontorschef för vårt kontor i Kolbäck.
Jag är född och uppvuxen i Västerås och bor idag med min man på Nordanby. Min man jobbar med barn som har
särskilda behov på Ekbergaskolan i Västerås. En stor passion jag har är skidåkning och då både slalom och längd.
Jag försöker tillbringa några veckor per år uppe i fjällen. Både jag och min man uppskattar en aktiv semester
då vi lätt blir rastlösa av att bara sitta stilla. En nyvunnen passion jag har är golf. Jag började spela förra året
och är helt frälst, så jag ser verkligen fram emot att få gå ut på golfbanan igen nu när det börjar bli varmare.
Att få gå ut på golfbanan när solen skiner och njuta av naturen, frisk luft och samtidigt få motion är för mig
väldigt avkopplande och avstressande, en bra upplevelse helt enkelt. Jag tycker även om att upptäcka nya
länder, så det brukar kunna bli någon utlandsresa per år.
Under fyra år studerade jag på universitetet i Karlstad och när jag tog min examen fick jag mitt första bankjobb
på Swedbank. Jag fick efter det möjlighet att vara med och starta upp SBAB:s nya kontor i Uppsala och jobbade
där till 2006, då jag kände att det var dags för nya utmaningar. Jag fick då erbjudande om en tjänst i Handelsbanken och började på vårt kontor här i Skultuna 2006 och jobbade här till 2010. Det känns därför riktigt roligt
att få vara tillbaks och jag känner igen många av våra kunder.
Jag känner mig verkligen välkommen tillbaks till kontoret och är säker på att jag kommer att
trivas här. Jag ser fram emot att få lära känna våra befintliga kunder och få möjlighet att
träffa nya.
Varmt välkomna in på kontoret!
Terése
		

		
		

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

Lasses Däck & Motor

Pantoletter !

Skråmsta, 070-380 88 75

Uppbyggda,
anatomiska
pantoletter.

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Bra för ryggen
och fantastiska
mot fötterna.

Redan nu är det dags att göra din beställning för nästa säsong.
Se till att vara ute i god tid.

Pris: 950 kr

“Diplomati är konsten
att klappa en hund så länge
att munkorgen hinner bli färdig”

Välkomna !

Andrej Gromyko
Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Utflykt med mötesplatserna
Heldagsresa tisdag 2 maj
Bussresa, shopping i butik och lanthandel
Vi besöker Almunge, Storvreta, Örsundsbro
Se upphämtningsplatser & tider längst ner på sidan.
OBS! Hållplatser kan läggas till och tider kan därför komma att ändras.
Även justering av besöksmål kan ske. Den 26 april ska hela detaljplaneringen vara klar!

			
			
		
			
			
www.thuns.se

Albert och Anna Thun såg en heder i att erbjuda bra varor till
bättre priser och så resonerar vi än idag. Thun´s är ett familjeföretag, nu i tredje generation. Vi håller till i egna lokaler på
landsbygden. Det gör att vi kan sälja samma varor som ”i stan”
till ett bättre pris. Brett sortiment, god kvalité och bra service.

Dagens lunch intas ca: kl. 13.00 på hemlig plats!
Vi har ett brett sortiment bestående av smide, möbler,
hallinteriör, tavlor, speglar, belysning, köksinredning,
textilier, smått och gott för badrummet, barnartiklar,
ljus, lyktor, krukor, trädgårdsdekorationer & mycket
mer. Sortimentet förnyas ständigt och vi anpassar oss
efter årets säsonger. Presenter finns i alla prisklasser.
http://www.fullero.nu/
På hemvägen stannar vi till vid gårdsbutiken på Resta gård. Personal kommer upp på
bussen och berättar om gården och dess inriktning. Därefter kliver vi ur och handlar eller
bara ser oss omkring.
www.restagard.se

SKULTUNA IS

Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna
e-post: kansli@skultunais.se
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							 Vi firar med brasa, tal, sång,

Seriestart på Kvarnbackavallen
		
		

Lördag 22 april kl 13.30
Lördag 22 april kl 15.00

			

SIS F0305 - VIK F05 (träningsmatch)
SIS A-lag - Bosniska SK

Fotboll för barn födda 2010/2011

Fotboll för barn födda 2010/2011 startar måndag 8 maj kl.17.30

Välkommen till Landslagets fotbollsskola 2017
Landslagets fotbollsskola genomförs vecka 25
De första 30 platserna är gratis!
Först till kvarn gäller och åldern för i år är 6 - 11 år.
Anmäl er på https://start.landslagetsfotbollsskola.se

Pris 400 kr eller 350 kr beror på antalet bokningar

I resans pris ingår bussfika och dagens lunch.
Bussfika = smörgås & festis på bussen, kaffe & kaka när vi kliver av vid första stoppet!
Vi utgår från priset 400 kr och vid många bokningar kan 50 kr ges tillbaka
alternativt ingår eftermiddagskaffe i resans pris. Klara besked ges efter 26 april.

		

Om speciella önskemål om kost finns så ska du ange detta vid bokning av resan!

		

Anmälan till resan är bindande. Betala till din mötesplats!

fiskdamm, godishjul, lotter,
korv & fika.

		 Kl. 18.00 Försäljning av korv och fika.
Fiskdamm, godishjul och lotteri
		 Kl. 19.00 Maria och Oskar sjunger in våren.
		
Vårtal och brasan tänds!

Hämtningstider
ca: kl. 08.00 Oxbackens servicehus
		 kl. 08.15 Malmabergs mötesplats, vid Malmabergsgatan, en nedlagd VL busshållplats
			
precis utanför höghuset.
		 kl. 08.30 Rönnby mötesplats, Släggkastargatan 1
		 kl. 08.50 Vallonens mötesplats Skultuna, Vallonvägen 15 – 17
		 kl. 09.15 Tillberga mötesplats Parkgården, vid parkeringen Medborgarhuset
ca kl. 18.00 Tillbaka vid Tillberga mötesplats = första avstigningsplatsen!

Anmäl dig till din mötesplats
eller till pia.willen@vasteras.se

Telefon: 076-945 76 76
www.skultunais.se

Bingon vid Lagår´n
börjar 7 maj kl 15.00

Kansliet stängt
21 - 28 april.
Vi hänvisar då
till mail och telefon.

Kansliets öppettider: Måndagar och fredagar kl. 09.00-13.00

Onsdagar kl. 14.00-18.00

Välkommen till SAIK

Lions Club i Skultuna
LIONS STIPENDIER 2017

Vem/vilka tycker du ska få ett Lionsstipendium 2017?
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 1 maj 2017
till Stöd- och hjälpkommittén
via e-post till: larsgoran.bergquist@gmail.com
Kom ihåg att även skriva ditt eget namn!

Du kan också ringa Lars-Göran på tel 070- 258 00 98

Skultuna
Allmänna Idrottsklubb

Dags för mountainbike

Utbildning steg 1, 2 och 3.
Dam/motion. Start 30 april
Se länk för mer information:
https://www.facebook.com/skultunaaik

SAIK har årsmöte

Vill du arbeta
inom äldreomsorgen
i sommar?
Är du över 18 år?
Vi söker semestervikarier till Vård och omsorg
i Skultuna, både inom hemtjänst, Vallonen och
Solglimten.

måndag 29 maj 2017
Tid och plats hittar du på hemsidan.

Låter detta som någonting som skulle passa dig?

Cykelträning

Välkommen att höra av dig!

Uppstart av cykelträningen:
Tisdag 2 maj. Platsen är Tibble Arena och
tider för olika grupper syns på MTB-sidan.

Baseball-träningen

börjar söndag 7 maj kl. 17.30 på Prästgärdet

Hemtjänst
Gun Axelsson, tel. 021 - 39 39 13
Vallonen & Solglimten
Susanne Rapp, tel. 021-39 30 50

För mer information se vår hemsida

www.skultunaaik.se

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar
och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

		

		
		
		
		

Vi har möjlighet att erbjuda plats för nya barn i augusti 2017.
Förskolan Åkesta är en liten förskola med två avdelningar som
ligger i Åkesta mellan Västerås och Skultuna.

Som en liten förskola med mycket personal har vi tid att uppmärksamma
alla barn och skapa goda förutsättningar för positiv utveckling.

Välkommen att ringa oss på tel. 021-33 01 32
eller maila till

pedagogerna@forskolanakesta.se
Önskar ni plats hos oss så logga in på kommunens hemsida och lämna er anmälan där.
Personalen på Förskolan Åkesta

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
goda l
knö

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

Odlargaranterad King Edvard, Serafina
och mandelpotatis från egen odling

Fredag 5 maj
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Tel: 070 - 719 83 55
Vi säljer även sylt

Frisör & Shop
Välkommen
till hela familjens frisör!
Centrumhuset
Tel: 755 30

© Foto: Elisabet Sannesjö

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!

www.salongadamocheva.se

Öppna förskolan

•

		
		

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

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

•

Skultuna
kommundelsnämnd
Nämnden sammanträder nästa
gång torsdag 27 april, kl. 16.30 på
kommundelskontoret i Skultuna.
Allmänhetens frågestund
är mellan kl. 16.30 - 16.45.
Välkommen!
Se kallelse och föredragningslista:
http://www.vasteras.se/namndhandlingssok.
html

•

Sopplunch måndagen 24 april! Välkomna att äta soppa och
nybakat bröd hos oss. Ingen anmälan, det är bara att komma!
Kostnad 25kr/vuxen. Barnen äter gratis.
Fotografering!! Glöm inte er tid, tisdagen den 25 april.
Hör av er om ni glömt bort er tid. Tel. 021-39 38 67
Stängt! Torsdagen den 4 maj. Vi är på föreläsning.

Det som göms i snö...
... men den här skylten ska inte sättas upp!

Problemet är inte hunden.
Problemet är de hundägare som inte tar ansvar
för sin bästa vän. År ut och år in påpekas samma
problem i många länder och städer, i varje svensk
kommun...
Dels kostar det pengar i onödan, dels besväras
många av hundbajs på trottoarer, gångstigar, i parker o.s.v
Formellt gäller följande: Enligt Västerås stads lokala ordningsföreskrifter, paragraf 18, så skall föroreningar efter hund på offentliga
platser plockas upp, annars kan hundföraren bötfällas.
Men visst borde det väl fungera ändå? Så svårt kan det ju inte vara ...
Ta gärna med din hund ut i parker, natur och varför inte till hundrastgården vid ån (gamla tennisbanan på Bruksgatan), men plocka alltid upp
Teknik & Fritid
efter din hund.

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Fredagen den 21 april
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 Högläsning
kl. 09.30 - 11.00 Ipad extra för husets boende
kl. 13.00 - 15.00 Jerrys. Klädförsäljning
			
i samlingssalen
kl. 14.30 Fredagsfika.
		
Sofia informerar om ”Nya Vallonen”
		
i restaurangen på fredagsfikat!
Måndagen den 24 april
kl. 09.00 Bangolf
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15
kl. 13.30 Balansträning med Annika
kl. 14.00 Promenadgruppen utgår från entrén
kl. 14.00 Boule utomhus med Helge o. Lillemor
kl. 15.00 Vi dricker kaffe på uteplatsen
kl. 18.00 Stickcafé
Tisdagen den 25 april
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Trädgårdstäppan
kl. 11.00 Gymnastik på 15
kl. 14.00 Mötesplatsen bjuder på vår-musik
Aros kvartettsångare sjunger in våren
		
		
Vi dricker kaffe tillsammans pris 20 kr
Onsdagen den 26 april
kl. 09.30 Miniröris med barn från förskolorna i
Skultuna
kl. 10.30 – 12.00 I pad 1, introduktion.
			
Nybörjarkurs. Platser kvar.
Kontakta Pia, tel. 021-39 39 10
			
kl. 10.30
Högläsning. Obs! Tiden
kl. 11.00 		
Gymnastiken inställd
kl. 14.00 		
Teknikcafé
Vårstädning utomhus. Ni som kan klippa buskar,
kratta och gräva är också varmt välkomna!
Vi dricker kaffe när jobbet är klart!
Torsdagen den 27 april
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 09.30 		
VLT
Herrarnas!
kl. 10.30 		
Du herre, kom och laga mat med oss. Anmäl dig
till Helge eller Pia. Vi lagarköttfärspaj och Sörens
toscakaka. Vi är i hobbyn. Pris 40 kr inkl. kaffe

Telefon 021 - 39 39 10

forts. Torsdag 27 april - eftermiddag/kväll
kl. 13.30 		
Vi går till Mariagården på
		
trivselträff. Anmäl till mötes		
platsen om du vill ha skjuts!
kl. 18.00 - 19.30 Anhörigträff
i samlingssalen. Anhöriga till boende på
Vallonen och Solglimten anmäler sig till Pia:
telefon 021 - 39 39 10
e-post pia.willen@vasteras.se
eller ... på listan som ligger i receptionen.
Vi bjuder på kaffe & smörgås!
Fredagen den 28 april
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 Högläsning
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika med tårta, 25 kr
Tisdagen den 2 maj
kl. 09.30 VLT
kl. 10.00 Högläsning
Bussresa, se separat annons
Onsdagen den 3 maj
kl. 09.00 Mjukgympa
kl. 09.30 VLT
kl. 10.00 I pad kurs 1
kl. 10.00 Högläsning
kl. 14.00 Bildvisning, hembygdsföreningen med
Stig Svärd. "Minns Ditt Skultuna" med
bilder från 1950-talets Skultuna.
Göran Lindbergs modell av hur Bankvägen såg ut
på 1930 fram till 1950-taletkommer att visas.
Torsdagen den 4 maj
kl. 09.00 - 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.30 VLT
kl. 13.30 Vi går till Mariagården
		
på vardagsgudstjänst
Fredagen den 5 maj
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 Högläsning
kl. 12.00 Rotary har lunchmöte. Håkan Wester
från Västerås wikipedianer kommer och pratar om
det digitala uppslagsverket Wikipedia och arbetet
med att skriva innehåll och faktagranska inlägg.
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Se även separat annons om bussresa, 2 maj

Nya idéer ger nya idéer !
I Broarna tillverkas numera fina fågelholkar. De
säljs bland annat i Visningsträdgården i Vagersta.
Du kan också läsa mer om dem här.
Holkar gav upphov till idéen om att skona barnens
tänder från alltför mycket godis i påskas. Alltså
bestämde sig Kristine Svensson för att inköpa ett
antal holkar istället för påskägg och låta skaran av
barnbarnsbarn måla dem innan goda hamburgare
bjöds - Att en chokladbit var gömd i varje holk
får väl främst betraktas som en “morot” för färgläggande och, senare, färglada barn.

Saga och Fanny funderade och dekorerade fint.

Olle, Lisa, Arvid och Nils med penseln i högsta hugg

Elias
i målartagen

... så även systrarna
Tove och Moa
Text och bilder:
Elisabet & Maria Sannesjö,
och

Magnus Persson, Broarna

