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Trädgårdsdag lördag 23 maj
kl. 10.00 - 15.00

Kvalitets-
jord

Löst och 
förpackat

Växter, 
redskap, 

dekorationer 
m.m.

Fyndläge 
på utvalda, udda och 

sekunda varor

Vi bjuder 
på kaffe & saft 

Huvudtema:  
PIONER

Kvalitetsjordar
Särskild information       
kl. 11.00 och kl. 13.00

Fram till midsommar har vi öppet:   Alla helgfria vardagar, kl. 10.00 - 18.00     Lördagar kl. 10.00 - 13.00
Avvikelse: “Klämdagen” fredag 15 maj stänger vi kl. 16.00   (torsdag 14 maj har vi stängt p.g.a. helgdag)

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 

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

  

I detta nummer kan du läsa om våra idrottsföreningar, många arrangemang, sim-
skolan, nyheter från bland annat Brukshotellet och mycket annat! Trevlig läsning!



  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

                                               Hej!
    Sist skrev jag om det då stundande Valborgsmässofirandet och hur olika det kan 
    vara från år till år avseende vädret. Tja, det blev kallt även i år och därmed ganska
stillsamt. För oss bjöd eftermiddagen också på lite dramatik. Den mycket kraftiga vinden höll på att ställa till det 
rejält. En liten glöd utomhus på vårt fabriksområde utvecklades till något som kunde ha blivit en högst oönskad 
valborgsmässoeld på helt fel ställe. Nåja, Brankåren består av duktigt folk som kan sitt jobb, så allt gick bra! 
För några dagar sedan blev det återigen dags att be andra om hjälp. Då gick larmet vid fabriken på natten på grund
av ett pågående stöldförsök. Peppar, peppar hade duktiga poliser både möjlighet att komma och tid att ta sig an 
problemet. Man kan bara konstatera att det är trist när någon inte kan skilja på ditt och mitt... och hur tänker man 
själv när sådant här händer. Killar? Yngre personer? Annan kultur? Tok heller!!! Personen som tydligen gillar våra 
produkter, men undviker våra öppettider, var en medelålders dam med nordiskt namn och bostad i en annan liten 
by cirka en mil härifrån. Bäst är det när man slipper ringa polis och brandkår, men när det behövs är dom ovärderliga!
Innan nästa Skultunablad kommer ut infaller både Kristi Himmelsfärds dag, som ger oss extra helgdag, och hela 
Pingsthelgen. Kanske, kanske kommer vårvärmen nu! Vi får höras mer om den saken nästa gång ...
Nu till kåsören. Jag har bjudit in en kille som jag stiftade bekantskap med för cirka 20 år sedan. Jag bad honom vara 
med i Romfarspelet i rollen som Lagman Sigurd och han visade sig snabbt vara en målmedveten skådespelare och en 
god lagspelare, som både  deltog i trevliga arrangemang utanför scenen och som var med och ordnade dem! Han 
etablerade sig snabbt och har många järn i elden även nu. Våra vägar har inte korsats så ofta på senare år, men vår 
vänskap vilar på god grund och det är alltid lika trevligt att prata bort en stund med honom när vi stöter ihop!
Välkommen Henrik Berndtsson!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Lite om mitt liv i en ny hembygd
Mitt namn är Henrik Berndtsson. Jag flyttade till Romfartuna i december 1996 och började arbeta som förvaltare 
på Väster Munga åt Johan Rapp med familj, som då var nya ägare på Munga Gård.

Det har varit en stor utmaning.  I mina arbetsuppgifter ingick att jag skulle lära Johan Rapp allt om jordbruk. 
Jag tänkte: “Hur det skall gå till”, så jag gav honom boken växtodlingens grunder, som jag hade kvar från den 
grundkurs jag själv gick för många år sedan. Jag blev varse att han verkligen läste boken när han en dag kom och 
sa att: “En hundrapinnars harv måste vi ha!” Boken var till åren. Den harven slutade vi använda på 50 - 60 talet. 
Johan brann verkligen för det här med jordbruk. Han sa ofta till sina affärsbekanta: “Att vara jordbrukare är 
bland det svåraste att hålla på med. Man skall vara ekonom, kemist, snickare. mekaniker, biolog m.m.”
Vi började sakta bygga upp gården, bygga maskinhall och tork, plantera skog, täckdika, ta bort stenar och 
andra odlingshinder. 2003 började vi bygga för höns. Anläggningen stod klar i november 2003. Vi utvecklade 
även torken till spannmålshandel. Besluten vi tog var rätt då, men tyvärr har vi fått en inhemsk överproduktion 
som gjorde att vi slutade med hönsen hösten 2013.
Detta var mycket om gården och lite om mig själv och vad jag har gjort, förutom på gården. 
Jag tycker att ett bra sätt att komma in i en ny bygd är att involvera sig i den, så jag började sjunga i kyrkokören.
Det var väldig roligt! 1998 blev jag även tillfrågad om jag ville vara med i Romfarspelet. Det ville jag och jag var 
med och spelade i 6 säsonger, som lagman mot prästen som var Mats Mungsgård. Under den tiden jobbade
Fredrik Melin åt mig. Han var Skarprättare i spelet så vi tränade monologer under dagarna när vi jobbade. 
Jag har även hunnit med att gifta mig med Towa Berndtsson och har fått två underbara barn i form av Oscar 
15 år och Sanna 10 år.  Familjen har verkligen stöttat mig i mitt arbete under dessa år. Vi har under åren även 
hunnit med att skaffa oss ett “vattenhål” i form av en stuga på Gotland där man kan ladda batterierna.
I nuläget inväntas en ny familj till Munga, Henrik Rockler med familj. 
Jag önskar dom lycka till med gården och hoppas den kan vara till glädje för dom många år framöver.
Avslutningsvis vill jag säga att Romfartuna verkligen blev en fin hembygd för mig, vacker och lätt att trivas i.
Vid pennan...
Henrik Berndtsson 
Munga Gårdsförvaltning





Innebandy    Parkour   Baseboll
Längdskidor       Cykel Skidskytte

För ansökning och mer information om oss se vår hemsida
www.skultunaaik.se

Medlemsavgift:
Enskild  200 kr
Familj  450 kr
Pensionär   100 kr
Stöd   100 kr

 Våra direktnummer:
 Johan   021 – 16 44 51
  Frida 021 – 16 44 53

 Faxnummer  021 – 16 44 55

 E-post: skultuna@handelsbanken.se                                                          Frida                               
                                                  Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna 
telefon: 021 - 16 44 50

Johan 
Gustavsson

Välkommen!

Funderar du på ny Bil, Båt eller Mc?

Du vet väl om ...
att du kan finansiera din bil båt eller mc i Handelsbanken

Kolla gärna med oss först, innan du köper!
Vi har ofta ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande

Välkommen till Skultuna Allmänna Idrottsklubb / SAIK   

 





Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

PROSOX
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

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

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar och 
kaminer.
Vi utför även mur-
och putsarbeten

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

Skultunabadets SIMSKOLA
för barn, 6 år och äldre     

1 - 18 juni 2015     Alla simskolegrupper är nybörjargrupper

       .................................................................................................................................................................
Jag anmäler mitt barn/mina barn till simskolan vid Skultunabadet, 1 -  18 juni 2015

Barnets namn …………………..…….....………..............…...........…….………  född ……...………..….……..……

Barnets namn ………………………….....……………..........................……..…  född .…..…....…...….....….……

Adress:  ……………………….……..........…………………….....….........………  tel. ..…....……..……....…………

Förälder/vårdnadshavares namn: ………………....….................................................................…………………..

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

Avgift:   Simskolan är avgiftfri
Anmälan:          Vi vill ha din anmälan senast 22 maj! 
  Elever inskrivna i förkoleklass anmäler sig till respektive skola.
  För barn som inte går i förskoleklass skickas nedanstående blankett till:
                    Skultuna kommundelstjänst, Simskolan, Box 105,  726 20 Skultuna 
  Du kan också skicka uppgifterna via e-post till: goran.stahre@vasteras.se
Placering i simskolegrupp:  Efter sista anmälningsdagen meddelas förälder/vårdnadshavare vilken  

 grupp barnet/barnen placerats i.
Övriga upplysningar:   Kontakta Göran Stahre, tel. 021 – 39  38 42             

Välkommen!









 
Skultuna Företagarförening

a Företag, föreningar och organisationer i Skultuna, Romfartuna och Haraker  b

Kort rapport!
6 maj hade vi Öppet hus 

på Mäster Jacobs väg.

Vi planerade bland annat för vår 
medverkan vid Skultunadagen 
13 juni och pratade lite mer om 
föreningens namn och höstens 

verksamhet.
Tack för det kreativa mötet !

Inför 13 juni är vi angelägna om att få
med fler medlemmar som vill ta till-
fället i akt att säga några ord vid vårt
“Speakers Corner” och som även vill  
passa på att presentera sitt företag.

Välkommen att vara med! 
Elisabet Sannesjö

Du är alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen för att dryfta idéer, funderingar och frågor!
Ordförande Elisabet Sannesjö    tel. 021-470 48 02    Vice ordf. Lisbeth Rosenlöf          tel. 070-857 83 00
Sekreterare Jacki Cedervall   tel. 021-18 61 10        Kassör Margau Wohlfart Leijdström   tel. 070-497 24 38
Ledamot Thomas Klingberg   tel. 021-39 73 14  Ersättare Ann-Britt Cedervall Moultontel.  tel. 070-720 78 80
              Ersättare Lisa Petersén      tel. 070-258 14 02

Välkommen på nästa medlemsmöte!
Företagsbesök i Haraker med temat:

“Vår i trädgården”
Torsdag 21 maj kl. 18.00 - 20.00

Vi besöker 
Handelsträdgården i Abelsberg, Haraker 

som drivs i regi av Skultuna Trädgårdsbod 

Där får vi tillfälle att se och veta mera om 
verksamheten, handla, träffas och 

njuta av en kopp kaffe & en macka tillsammans!
Anmäl dig senast 19 maj till Margau eller Elisabet - se nedan

Välkommen!



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

KANSLIETS ÖPPETTIDER:  Måndag - Fredag: kl. 09.00 - 12.00

Seriematcher fotboll Kvarnbackavallen
  Onsdag  13/5  kl 19.00  SIS P01/02 – Skiljebo SK 
  Lördag  16/5  kl 10.00  SIS F04/05 – Dingtuna GIF
  Söndag  17/5  kl 10.00  SIS P04/05 svart – Hallstahammars SK
  Söndag  17/5  kl 17.00  SIS P01/02 – Skiljebo SK
  Måndag  18/5  kl 18.00  SIS P06/07 – Irsta IF
  Tisdag  19/5  kl 19.00  SIS B – Ekeby BK
  Lördag  23/5  kl 10.00  SIS F03/04 – Gideonsbergs IF
  Söndag  24/5  kl 10.00  SIS P04/05 svart – Västerås IK
  Söndag  24/5  kl 11.30  SIS P04/05 röd – Gideonsbergs IF
  Söndag  24/5  kl 15.00  SIS A – Valskog IK
  Söndag  24/5  kl 18.00  SIS P01/02 – Romfartuna GIF

Glöm inte 
att anmäla ditt barn (6 - 10 år) till Landslagets Fotbollsskola 

http://fogis.se/landslagets-fotbollsskola/

Kansliet håller semesterstängt fredag 15 maj + vecka 21 (18 - 22/5)

Till sist ...
några ord från styrelsen

Under den långa tid som Skultuna IS har verkat i Skultuna så har det tagits upp 
nya sporter och idrotter i SIS och lika många har lagts ner på grund av ledarbrist 
eller för få deltagare. Så har det varit och framtiden blir nog likadan.
Som ni nog har konstaterat så har det startats en ny förening i Skultuna (SAIK) 
som har tagit över idrotterna skidor, skidskytte, parkour och MTB på Tibble Arena. 
Detta drevs tidigare av SIS, men ledarna som har varit ansvariga för dessa sporter 
har den övertygelsen att de kan utveckla dessa bättre utanför SIS ramar och regel-
verk.
För att de ska få en bra start att lyckas, så har SIS styrelse beslutat att efterskänka 
det material och tillhörigheter som är inköpta i SIS regi. Vi har också beslutat att 
skriva av det restvärde som finns kvar på detta, ca: 70 000: - 
Skultuna IS styrelse

        



© Foto: Elisabet Sannesjö



VECKA 21
Måndag  18/5 Kassler med mimosasallad och potatis
Tisdag  19/5 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag  20/5 Spagetti med köttfärssås 
Torsdag  21/5 Stekt panerad fisk med citronsås och  

   potatis
Fredag     22/5  Kreolsk köttgryta med ris
    

Välkommen!
Eie med personal

 Öppettider:
 Måndag - torsdag   11 - 21
 Fredag, lördag         11 - 22
 Söndag                        11 - 20

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Dagens lunch, 79:-          Vardagar kl. 11.00 - 14.00
I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 21 och 22
VECKA 22
Måndag 25/5 Kokt lunchkorv med senapssås och  

   potatis
Tisdag 26/5 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 27/5 Lasagne
Torsdag 28/5 Kycklinggryta med ris
Fredag 29/5 Piccata med tomatsås och 
    stekt potatis

 

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

Storseans 
HOS OSS PÅ SKULTUNA SPA

Söndag 7 juni, kl. 14 - 16 
Välkommen 

till en andling stund/seans 
i glädje och gemenskap med
Marianne Glimmerud 

- certifierat medium, 15 års erfarenhet, 
diplomerad av Terry Evans.

Pris 220 kr 
inkl. ekologisk fika.

Betalas i samband 
med bokning. 

Endast 30 platser. 
Sista dag för anmälan:

1 juni
(med reservation för att 

det då kan vara  fullbokat)

Linda Magnusson

       

  

   
Timvikarie! 

Olympicas Förskola i Haraker söker timvikarier. 
Vår verksamhet växer f.n. konstant och vi har ibland 
brist på vikarier vid frånvaro av olika slag. 
Anmäl ditt intresse så kan vi boka tid för en träff.
E-post:  peter.lidholm@olympicaskolan.com
Tel:  0225 - 25 65 05 

Peter Lidholm, Förskolechef Olympica

 



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

På “G”

FAMILJECENTRUM
Familjecentrum i Skultuna 

bjuder in till 
Temacafé torsdagen den 21 maj 

kl. 17 - 19.
Lokal: Fritidsgården på Persboskolan

Temat den här gången är 
”Ungdomar och Alkohol”. 

Välkomna!

ÖPPNA FÖRSKOLAN
•  Vi har stängt torsdag 14 maj. 
   (Kristi Himmelsfärdsdag)
•  Sopplunch den 25 maj!   
    Vuxna 25 kr och barnen gratis.
    Kom och ät med oss! 
    Ingen anmälan.
•  Sommarbuss vecka 26 - 27. 
    Anmälningsblankette finns att   
    hämta hos oss och på Mariagården
•  Sommarens öppettider. Vi har  
    öppet till onsdagen den 17 juni 
    sen öppnar vi igen måndagen 
    den 17 augusti.

I några nummer av Skultunabladet kommer vi att intervjua 
några av våra medarbetare här i Skultuna kommundel. 

Denna gång är det dags att intervjua Helena Wimmer 
som är specialpedagog på Persboskolan.

Hur skulle du beskriva ditt arbete? 
Arbetet som specialpedagog är mycket omväxlande och 
innehåller många olika delar. Varje dag träffar jag elever 
och ofta även föräldrar. En del av mitt uppdrag innefattar att jag handleder 
lärarna i hur de kan möta elever med skilda förutsättningar i klassrummet.  
Många gånger handlar det om att hitta nya vägar till lärande för eleven, att 
undervisningen anpassas så att eleven på bästa sätt kan ta till sig innehållet
i undervisningen. Jag arbetar även bland annat med att göra läs- och skriv-
kartläggningar och pedagogiska utredningar. Arbetet som specialpedagog är 
både roligt, utvecklande och stimulerande!
Vad är roligast i ditt arbete? 
Det roligaste med mitt arbete är mötet med alla elever. Det är otroligt roligt 
att få följa ungdomarna från det att de börjar i år 5 till det att de slutar år 9. 
Det är väldigt mycket som händer under dessa år. Det är fantastiskt att få 
följa ungdomarna på deras resa mot vuxenlivet.
Vad är det bästa med Skultuna?
I Skultuna finns nästan allt. Vacker natur finns runt husknuten, åkrar, ängar 
och skog. Längs Svartån finns också många smultronställen. Dessutom finns 
det ett stort utbud av olika sportaktiviteter, utegym, parkourbana, utebad 
mm mm. Allt inom räckhåll för alla!
Vad skulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare?
28 maj har Persboskolan sin årliga skolgårdsfest. 
Ni är alla hjärtligt välkomna att besöka oss då!

Snabbfakta
Namn:  Helena Wimmer
Yrke:  Specialpedagog
Ålder:  41 år
Familj:  Make och två söner
Intressen:  Mycket av fritiden ägnas åt familjen   

                       och barnens fritidsintressen

Se även annonser om simskolan på Skultunabadet och shÅppen

Några minnesbilder från Valborgsmässofirandet i Skultuna, 30 april 2015 



  
 

    

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

Vallonens årliga midsommarfirande 
är onsdagen den 17 juni 

Vi tar tacksamt emot saker till loppis, 
lotterivinster och hembakat bröd till 

      brödförsäljningen. 
Kontakta Pia eller Lillemor 

Onsdagen den 13 maj
kl. 09.00 – 11.00  Brukarråd
kl. 10.00  Styrketräning inställt på grund av  

 brukarråd.
kl. 10.30  Balansträning med Annica
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.00  Teknikcafé

Torsdagen den 14 maj 
= Kristi himmelsfärds dag

Då är Mötesplatsen stängd

Fredagen den 15 maj
kl. 09.45  Hänt i veckan med Anna- Britta
kl. 10.45  Chigong med Pia, inställt
kl. 12.00 – 13.00  Rotary har lunchmöte 

”Tobias Åsell” 
Direktör Skultuna kommundel

kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 18 maj
kl. 09.00  Innebanegolf
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.30  Trädgårdstäppan
  Vi dricker kaffe tillsammans

Tisdagen den 19 maj
kl. 09.00 – 12.00  I pad kurs, bokcirkel
kl. 10.00 – 11.00  Vi lyssnar på gamla farser.  

  15 grupprummet
kl. 11.00   Högläsning 
kl. 11.00 – 13.30  Försäljning av hantverk 
   och lotter
kl. 13.30   Allsång med
   Fotbollsgrabbarna
   Vi dricker kaffe tillammans

Onsdagen den 20 maj
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning 
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.30  Film.  Annonseras på tavlor i entrèn  

           och utanför samlingssalen
kl.18.00 – 19.30  Lokala förmågor 

Gruppen Bitvis har melodikryss. 
Puben är öppen!

Fri entré, kaffe & macka 20 kr. 
Du betalar utträde till artisterna om Du vill!

Torsdagen den 21 maj
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 10.30  Styrketräning
kl. 13.30  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans på 15

Fredagen den 22 maj
kl. 09.45  Hänt i veckan med Anna- Britta
kl. 10.45  Chigong med Pia
kl. 12.00 – 13.00  Rotary har lunchmöte

”Toscana på vårt sätt” 
Lars, Greger, Urban, Pertti, PG

kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 25 maj
kl. 09.00  Innebanegolf
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.30  Trädgårdstäppan
  Vi dricker kaffe tillsammans
kl. 14.00  Åsas mode har klädförsäljning

Tisdagen den 26 maj
kl. 09.00  Golf
kl. 09.00 – 12.00  I pad kurs, bokcirkel
kl. 10.00 – 11.00  Vi lyssnar på gamla farser.  

  15 grupprummet
kl. 11.00  Högläsning 
kl. 18.00  Stickcafè

Onsdagen den 27 maj
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning 
kl. 11.00  Bokläsning
kl. 13.00  Teknikcafè



“Traktor-race” - Lördag 9 maj 
Alldeles utan större krusiduller spreds infor-
mationen från Broarna om att en heldag på 
traktor var att vänta för den som ville vara 
med. Tio traktorer anmäldes direkt. Nio kom
till starten i Broarna där Uffe, Kjell & Matilda 
bjöd på fika och macka. Med tre kärror på 
släp blev sällskapet, av både Harakersbor och 
Romfartunabor som åkte, rätt stort!

Vi gav oss iväg mot första resmålet: 
Västmanlands mittpunkt! Vädret var strålande 
och dagen gav en försmak av sommaren. Åtta
av de nio traktorerna nådde fram till målet.

1997 hade Harakers Hembygdsförening satt 
upp stenen som markerade Västmanlands 
mittpunkt. Skylten på stenen anger longitud, 
latitud och höjd över havet. Vad som hänt med
den exakta platsen nu, efter att Heby flyttat 
över till Uppsala, funderade vi över. 
Här rastade vi, åt korv och fikade. Naturligtvis 
med en nybakad traktorkaka. Nästan alla som
var med på turen poserade vid stenen. 
Nästa resmål var Åkerby Skans. Till det res-
målet kom sex traktorer fram. Lite fotarbete
krävdes, i sten och moras, för att komma upp 
och betrakta dessa lämningar av den urgamla
skansen. Efter en underbar dag med flera nya
intryck kom vi hem nöjda och glada. Nu vet 
också flera av oss vad som ska åtgärdas på 
traktorerna inför nästa tur!      Elisabet Sannesjö


