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Vi har en ny kanslichef!!! 

Styrelsen är mycket glada och stolta över att kunna meddela 

att vi nu anställt en ny Kanslichef i Henrik Astfors. 

Henrik är 30 år och har varit aktiv i Västerås friidrott sedan 

barnsben. Han har ett förflutet som elitaktiv men har idag gått 

över till att springa motionslopp för klubben (vilket han med 

bravur gjorde på Blodomloppet där han vann 5 km). Henrik 

säger själv att ”friidrotten och Västerås friidrott har och 

kommer alltid att vara en stor del i mitt liv”.  

Henrik kommer närmast från en anställning där han varit sälj- 

och adminansvarig. Styrelsen ser i Henrik en driven och 

strukturerad person som brinner för Västerås friidrott. 

Henrik börjar sin anställning den 1 december och kan på så vis 

gå parallellt med Pelle i två månader. Vi säger grattis till 

Västerås friidrott och grattis till Henrik! 

Vi fortsätter att jobba med Apalby – det går långsamt men säkert framåt. Boden kommer snart 

anslutas till el-nätet och därefter utrustas med miccro och kaffebryggare. Eftersom någon har lekt 

Piccasso på boden är planen att se till att den målas om. Är du målarsugen? Kontakta 

 sportchef@vasterasfriidrott.se

Tanken var att Westinghouse Arena skulle ha fått en ny golvbeläggning under sommaren Tyvärr 

visade det sig bli allt för dyrt. Vi kommer att till sommaren 2019 ta in ny offert på en lite mer 

begränsad del av anläggningen där vi prioriterar löparbanorna och höjden. 

På Arosvallen blev det inte heller som vi tänkt oss på grund av konstruktionen av anläggningen. Det 

gick helt enkelt inte att genomföra så som det var tänkt vilket innebär att kastringen och upploppet 

inte kunde göras till tänkt kvalitet. Men summa summarum så är Arosvallen ändå rätt ok fram till 

våren 2021 när den nya Arenan finns på plats.  

Våra motionslopp är succéer. Tack alla ni som ställer upp och ser till att vi är den stad i Sverige som 

trots hård konkurrens inte bara bibehåller utan till och med ökar antalet starter något. Succ´´e tillt 

rots – det finns utvecklingspotential och med ny Kanslichef på plats påbörjas planeringen inför 2019-

års motionslopp. 
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Njut av sensommaren som dröjer sig kvar! 

Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse 

mailto:sportchef@vasterasfriidrott.se

