
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Skrivelse tillika inbjudan till PO-chef Maja Lundström och kommunikationschef 

Ulrika Säfström Sunnerfelt 

Förslag på mötesdatum är 1. 25 aug kl 14.00 i Mariagården Skultuna 

                                           2. 18 aug kl 17.00 i Mariagården Skultuna 
 

 

 

210614 Norrbo församlingsråd angående annonseringen i Skultunabladet 

 

Norrbo församlingsråd har fått information 210614 att: Enligt den nya 

kommunikationsplanen i Västerås pastorat ska ingen annonsering få ske i lokala 

annonsblad. All kommunikation ska ske digitalt och via Västerås Tidning. 

 

Norrbo församlingsråd har inte fått yttra sig i denna fråga. 

 

 Församlingsrådets uppgifter som beslutats i kyrkofullmäktige är: 

- Ha möjlighet att lämna förslag och synpunkter i frågor av särskild 

betydelse för respektive församling (står i gröna broschyren 

Församlingsråd). 

- Annonsering i Skultunabladet är en sådan fråga av särskild betydelse för 

Norrbo församling. 

 

- Skultunabladet är ett annonsblad som når alla invånare i Skultuna 

kommundel = Norrbo församling.  Kommundelen/församlingen är 25 % 

av Västerås stads yta. 

- Skultunabladet är inne på sin 54:e Årgång. Kyrkan lokalt har alltid 

annonserat i Skultunabladet. Alltså över ett halvt sekel. 

- Härmed når vi alla som inte har mobildatatjänster, alla som har tillgång 

till mobildatatjänster läser också Skultunabladet. Ett brett 

informationsblad som kommer ut varannan vecka under hela året 

förutom ett litet längre uppehåll under sommaren. Det som också gör att 



vi syns så tydligt i Skultunabladet är att annonserna ligger på hela 

mittuppslaget. 

 

- Enligt vad kommunikationschefen Ulrika Säfström Sunnerfelt sa på 

presidiemötet 210601 om digital annonsering: ”syns vi inte (kyrkan i 

Västerås) finns vi inte”. Därför är Skultunabladet viktigt.  Det är absolut 

nödvändigt att synas/annonsera för Norrbo församling i Skultunabladet. 

- Skultunabladet är av stor betydelse för sammanhållningen och 

engagemanget i församlingen och bygden. Genom Skultunabladet ges 

också lokala föreningar och företag ett viktigt stöd i sin verksamhet. 

- Västerås Tidning når långt ifrån alla hushåll i 

församlingen/kommundelen. 

- Inbjudan kommer också att skickas till Skultunabladets ansvariga utgivare 

Elisabet Sannesjö. Hon kommer att delta senare under mötet. 

 

Svar önskas snarast om vilket alternativ som passar er bäst 

dock senast 3 aug till     karin.sosta@gmail.com 

 

Hälsar Norrbo församlingsråd genom Karin Andersson ordf. i Norrbo 

församlingsråd 

 

 

 


