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Hej!

Oj, oj - det ljusnar vid horisonten och hoppet om värme växer... I lördags
kväll grillade och åt vi mat ute på altanen för första gången i år. Framåt halv nio började vi tycka att det var lite
kyligt och knallade in, glada över att det över huvud taget gick att njuta av den friska luften så länge som det gick.

Sen blev det Eurovisionschlagern för hela slanten och man kan ju fundera över hur häftiga effekter och scenerier
man egentligen kan skapa. Tar kanske inramningen av musiken större plats än själva musiken? Någonstans går
gränsen ... Blir det så att en naken scen med en köksstol på för artisten är det som blir exklusivt om några år??
Den som lever får se och just nu kan vi glädjas åt Sveriges 5:e plats!
Inbjuden kåsör den här gången är en energisk, idérik och glad kvinna som passerar här ibland, alltid med glimten
i ögat och något nytt projekt på gång! Oftast handlar det om hästar, men visst hinner vi även växla några ord om
om andra saker också. Välkommen Katarina Mungsgård, ordet är ditt!
				
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

					

Det där med distansritt

(Eller en studie i märkliga skavsår…)
I år är det 11 år sedan jag startade i min första tävling i distansritt. Hästar har ju mer eller mindre alltid funnits
i mitt liv, sen hästarna flyttade in på Munga. Då var det travhästar, full fart o V75. Nu är farten lite lägre,
sträckan lite längre och nu har jag, bara på godkända tävlingar, ridit Sveriges längd två gånger, vilket är en
lätt absurd tanke även för mig.
Nu vet jag att de flesta av er inte har nån större koll på det här med distansritt, helt förståeligt, det är en liten
sport i Sverige. Men tittar man internationellt är det ridsportens näst största gren. Det är lite som en korsning
mellan marathon o skidskytte, fast till häst o lite längre. 160 km på en dag är den längsta distansen, kortaste
är 40 km. Såklart indelat i etapper med koll o vila mellan varje etapp.
Och i detta hamnade jag, när min travhäst inte riktig längre förstod poängen med just trav längre, och fick
bli så kallad ridtravare istället. Jag minns vår första tävling, i Berga söder om Stockholm. Distansen var 40 km
och efteråt kunde jag inte för mitt liv förstå hur det ens var möjligt att rida längre än så, träningsvärken var
massiv! Nästa gång var det inte riktigt lika illa. När jag däremot provade 80 km var det en “nära döden-upplevelse”, skavsår och ont, ont, ont!
Min dröm har sen blivit att lyckas komma runt en sån där riktigt lång tävling, 160 km. I år på SM kom jag så
nära. Min häst kändes så fantastiskt stark och fin, men ändå gick det inte. Med 18 km kvar att rida, en slinga,
fick vi inte fortsätta. Så är det ibland, sport är sport. Vi kommer igen! Det är ändå något speciellt med att
utöva en uthållighetssport, det blir som ett behov att få vara ute länge med sin häst. Jo, jag vet att det har med
endorfiner o såna saker att göra, men det är mer än så. Jag fascineras allt som oftast över den kommunikation
som uppstår mellan mig och min häst ute på dessa långa ritter. Vi har nå´n sorts gemensam förståelse för
våra individuella uppgifter inom det lilla team som är oss. Båda parter lika lyhörda och uppmärksamma på
varandra.
För jag klarar mig inte utan min häst. Jag vet att jag begär mycket av mina hästar och är alltid så enormt tacksam och lycklig över att de ställer upp på mig, med glädje! För mig är hästen sinnebilden av frihet och jag
förundras över det faktum att jag tillåts följa med och att de följer mig. Sen kan vi ju ha lite olika åsikter ibland,
det händer. Det kan vara om allt möjligt. Cera tycker att plocka svamp på hösten är onödigt utnyttjande av
träningstid och Flisan har ibland åsikter om huruvida det är lämpligt att ridpassen alls avslutas genom att
vägra gå in i stallet.
fortsättning på nästa sida g
		

		
		

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

fortsättning från föregående sida g

Vi tränar ju en del. Det är liksom tvunget. Inget pass är egentligen kortare än 1,5 timme. Värsta passen är
galoppjobben, då vi galopperar i två timmar, eller mer, i ett sträck. Det är tur att det finns radio i telefonen!
Jag sjunger inte i duschen, men jag skrålar när jag
rider galoppjobb. Det funkar fint! Jag blir halvt hes
och hästarna, misstänker jag, tycker att jag är lite
mer knasig än vanligt.
Sen var det ju det där med skavsår. Ju längre tid på
hästryggen, desto underligare blir skavsåren och
skavankerna. Värmeutslag av blixtlås, skavsår i knävecken med 8 mil kvar att rida, lite lite skinn kvar på
fingrarna efter att ha glömt handskar, blåmärken
under fötterna. Jag har provat på det mesta. Ibland
har det gjort fasligt ont, konstigt nog inte så ofta i
rumpan men mer i mage och ben. Men trots detta
är det något som hela tiden kallar mig och hästarna
ut på vägarna igen. Ändå vill jag lägga mer distans
under oss. På vägarna och i skogen. Vi trivs där.
Tillsammans.
Katarina Mungsgård
www.mangamilmedmungsgard.wordpress.com

Cera och jag efter segern på Rimboritten 2016, där vi korades
till Sveriges bästa ridtravare inom distansen.
Givetvis ska vi behålla den platsen även i år.

		

Lasses Däck & Motor

Varsågod
här fortsätter presentationsserien
om dem som ingår i Skultuna Kommundelsnämnd.

			
			
			
			

Namn:
Parti:
Bor:
Roll i nämnden:

Skråmsta, 070-380 88 75

Mikael Sandberg
Socialdemokraterna
Munga
Ordförande				

Service och reparationer

av bilar och småmaskiner

Min drivkraft att vara politiker i Skultuna är att driva
			
frågor som gör att vi har en levande förort d.v.s ha ett
samhälle där man kan leva från ung till gammal. Där
			
			
vi har en förskola som barnen utvecklas i som individer
			
och som är pedagogisk för att möta skolans värld. En
skola som förbereder en på vuxenlivet. Ett samhälle med både arbetsplatser och näringsutbud i
form av Ica, pizzerior och annat. En äldre omsorg som tar hand om en på äldre dagar, där man som
gammal har ett så kreativ liv som möjligt. Min Vision är att alla sätts i centrum, medarbetare som
jobbar med att skapa ett gott Skultuna. Sist men inte minst: Idrotten har en viktig roll att spela, så
vi får ett ungdomsliv med aktiva barn i låg ålder.
Namn: 		
Parti:
Bor:
Roll i nämnden:

Åke Johansson
Liberalerna
I byn Frändesta i Romfartuna
Ordinarie ledamot

SKULTUNA IS

Därför tycker jag att det är viktigt att vara engagerad i
Skultuna kommundelsnämnd:
Lokalt engagemang driver utvecklingen. Jag vill, genom att
driva de frågor som är viktiga för mej, påverka utveckling
och förvaltning av vår kommun på en liberal grund.
Som lokalt förtroendevald finns jag till för medborgarna
och gör det jag kan för att samhället ska vara säkert, varmt
och fritt för alla som bor och lever här.

Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna
e-post: kansli@skultunais.se

Bingo

Utspel 4 000 kr, 21 maj kl 15 på Bingon vid Lagår´n i Skultuna

Andra politiska uppdrag: Ledamot i styrelsen för Servicepartner
Viktiga frågor som jag vill driva: Infrastruktur för boende på landsbygden, så som bostäder, vägar,
bredband, skolor, omsorg.
			
			
			
			

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

Namn:
Parti:
Bor:
Roll i nämnden:

Cristina Estay
Socialdemokraterna
Skultuna
Ordina-rie ledamot

		
Därför tycker jag att det är viktigt att vara engagerad i kommundelsnämnden:
		
Skultuna behöver stöd för alla verksamheter. Det är viktig att som politiker
		
vara ett stöd till verksamheterna.
		
Andra politiska uppdrag: Nej, inte i Sverige.
Viktiga frågor som jag vill driva: Kultur, integration, sociala träffar, barn, äldre, skola, förskola. Allt som
gäller kontakten och utvecklingen för boende och orten Skultuna.

Matcher på Kvarnbackavallen

Lördag 20 maj
		
				
		
Söndag 21 maj
		
		

Tisdag 30 maj
Onsdag 31 maj

kl 10.00
kl 15.00
kl 11.00
kl 16.30
kl 17.30
kl 18.30

SIS F0304 – Ekeby BK F0203
SIS A-lag - Kungsör BK
SIS F0607 - Forsby FF F06
SIS F0809 - Skiljebo SK F08
SIS F0809 - Gideonsberg F08
SIS F0607 - Barkarö SK

21 maj är sista chansen att anmäla sig till landslagets fotbollsskola
http://fogis.se/landslagets-fotbollsskola/

Grönt kort i golf? Gratis för medlemmar!
Kansliets öppettider: Måndagar och fredagar kl. 09.00-13.00

Onsdagar kl. 14.00-18.00

Trädgårdssäsongen har startat !
Kvalitetsjordar Löst och förpackat Stallströ Trädgård & Blommor
Kvalitetsjord i lösvara för egen
hämtning med släpkärra!
All jord vi säljer
- löst eller förpackat -

Vi har
många sorter
av fin
sättpotatis!

Fram till midsommar har vi öppet

Ett växande
besöksmål
för både
vuxna och
barn

För aktuella tider resten av året
se hemsidan eller ring

kommer från ...

Växter,
redskap,
dekorationer
m.m.

alla helgfria vardagar, kl. 10.00 - 18.00
lördagar
kl. 10.00 - 13.00
Midsommarafton har vi stängt

Vill du boka egen tid
för studiebesök eller
service?

Välkommenattringa

vardagar kl. 7 - 16
föröverenskommelse
om tid.

Boka in ett besök på...

Kvarnbackadagen

i Skultuna, ö ö ö
lördag 3 juni
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Vi ses 3 juni
Skultunablad
Välkommen!

Sommaren
är snart här!
Passa på att

bli sommarfin
med hål i öronen
1 hål 149 kr
2 hål 295 kr

Välkommen!
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Samordnare:
SAIKSkultunaAllm.Idrottsklubb
Skultuna Hembygdsförening
Lions Club Skultuna

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

ö

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

En liten men innehållsrik trädgårdsbutik med fröer, sättpotatis, redskap, glass & läsk, krukor, växter m.m.

Nyhet 1 för i år!

Vi öppnar ännu en till liten butik inne i Företagshuset.
Här hittar du böcker & kort, kläder, dekorationer,
diverse roliga, vackra och tuffa bilder, sköna tvålar
för trötta händer och mycket annat!

Nyhet 2 för i år!

Vi ger nu möjlighet även för våra privatkunder att
kunna köpa perenner hos oss.
Kontakta oss eller håll koll på hemsidan
för mer information!

l oss!
l
i
t
n
mme

Välko

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

Conny

www.aroshandelshus.com

tel. 021-470 48 00

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

							
							

Bildrapport från

							 medlemsmöte & fixardag
www.romfartuna.se
							
i Hallsta By Lördag 13 maj!
Vi var runt 20 personer som startade med förmiddagsfika och ett möte som bland annat
gav oss en ny stadga, så att vi bättre vet vad vi har att uträtta både för det som varit, det
som är just nu och som ska kunna bli - allt till gagn för orten och oss som bor här!
Vi pratade också om hur vi ska hitta en bra hemvist och hur vi ska förhålla oss till både
10:e ladan vid kyrkan och husen som vi hyr i Hallsta by.
Därefter gav vi oss i kast med vården av husen i Hallsta by. Vill du veta mera om allt detta
är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen och/eller gå in på vår hemsida!

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare
- och även mopeder!

Försäljning av våra produkter
- nya och begagnade -

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

Öppet: Vardagar kl. 08.00 - 17.00

Rötter och stubbar skulle bort. Marken skulle
grusas. Trappor och hängrännor skulle snickras.
Det var väldigt bra att ha tillgång till maskiner,
fordon, lift, färgspruta m.m. Men tillgång till
grillkorv, fika och plåster var också viktig!

Barnen planerar

Mats inspekterar

Tomas o. Magnus bygger Johanna plåstrar om

Anette o Eva inventerar

Jonas snickrar

Jens gräver

Johan o. Bosse monterar

Prisvärda GSM-larm för ditt hem

			

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
Svenne
Välkomna !

Enkel installation
Ingen kabeldragning
Allt är förprogrammerat

		

Filial till Svennes Vitvaror i Västerås
- nu även butik i Skråmsta

		 åkgräsklippare, handklippare.
		 Vi säljer även däck och du kan
		 boka tid för däckbyten m.m.

Många målade. Här fräschar Anders, Ellinor och Peter upp den mindre byggnaden.

Gör ditt hem tryggare!

			
Erbjudande!
			
Från 2095 kr
		

Fungerar även som
trygghetslarm

- Larm och datalösningar - för Ditt hem
Katthedsvägen 12 726 30 Skultuna Tel 076-104 76 99
E-post: info@larmodata.se Hemsida: http://larmodata.se

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

www.handelsbanken.se/skultuna
© Foto: Elisabet Sannesjö

telefon: 021 - 16 44 50

Nya infartsskyltar

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

Infartsskylten vid infarten från Västerås har funnits länge och det är
äntligen dags att byta ut den och ersätta den med en skylt som är
mer modern, har ett tydligt Skultunatema och följer Västerås stads
grafiska profil. Vi kommer dessutom att sätta upp skyltar vid de två
andra infarterna till Skultuna.
Bilden visar ungefär hur skylten kommer att se ut.

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

Skultuna kommundelsförvaltning

På “G”

•

Skultuna
kommundelsnämnd
Nämnden sammanträder
torsdagen den 18 maj kl. 16.30
på kommundelskontoret
i Skultunagården.
De första 15 minuterna är avsatta
till allmänhetens frågestund.
Kallelse med föredragningslista
finns att läsa på www.vasteras.se
Välkommen hälsar
ordförande Mikael Sandberg (S)

Informationsmöte om nattvandring

Kommundelsförvaltningen organiserar sedan cirka ett år tillbaka
nattvandring. Nattvandringen i Skultuna är mycket viktig och ung
domar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler
vuxna omkring sig. Nattvandrarna finns där ungdomarna är, fullt
synliga och tillgängliga på Skultunas gator och torg.

•

Nattvandrarna skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp
för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla,
plåstra om eller bara låna ut mobilen. Nattvandrare skapar viktiga
vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer.

• Sopplunch måndag 22 maj,
		 kl. 11.30.
Vuxna 25 kr. Barnen äter gratis.
Ingen anmälan, det är bara att
komma.
• Vi har stängt torsdag 25 maj
p.g.a. Kristi himmelsfärd dag!
• Vi öppnar senare tisdag 30 maj
kl.13.30
• Vi har stängt måndag 5 juni
• Vallby utflykt! Tisdag 13 juni
åker Öppna förskolan till Vallby
friluftsmuseum. Anmälan till oss
om ni vill följa med.
Mer information finns på vår
facebook-sida.

Inför sommaren behöver vi bli fler nattvandrare

Öppna förskolan

och därför bjuder vi in till

informationsmöte

onsdagen den 24 maj klockan 18:00
på Skultuna bibliotek.

Du kommer att få möjlighet att träffa några av nattvandrarna
och självklart bjuder vi på fika.

Välkommen!

Skultuna kommundelsförvaltning
Se även separat information och annonser om:
shÅppen
Förvaltningens sommarinformation
Fortsättning på presentationsserien
om ledamöter i Skultuna kommundelsnämnd

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 17 maj
kl. 10.00 VLT-läsning
kl. 10.30 Högläsning
kl. 10.00 – 13.00 I Pad nybörjar kurs 4/7
kl. 11.00 Gymnastik
kl. 14.00 Bingo. Kaffe efteråt, 20 kr
Torsdagen den 18 maj
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter inställt
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 10.00 		
VLT-läsning
kl. 11.00 		
Gymnastik
Utflykt, kl. 15.00 -20.00
Västerås Folkdansgille & Hubbo Durdrag
Medborgarhuset Tillberga
Torsdag 18 maj, kl.16.00
Entré inkl. mat, 150 kr
Vi åker färdtjänst
Bindande föranmälan 070-245 46 88 senast 11/5

Kom gärna i folkdräkt och var med i vår Dräktparad
Fredagen den 19 maj
kl. 09.00 Trädgårdstäppan
kl. 10.30 Manikyr, obs ändrad tid
kl. 12.00 Rotary har lunchmöte
		
med föredragshållare
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 20 maj
kl. 17.00 – 19.00 V 75. Vi spelar på hästar.
Lämna 27 kr till Pia om du vill vara med. Vi äter
hamburgare och pommes och tittar på travet
tillsammans. Pris 40 kr med kaffe och kaka.
Anmäl intresse till Pia
Måndagen den 22 maj
kl. 09.00 Bangolf
kl. 10.00 VLT läsning
kl. 10.30 Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik
kl.13.30 Balansträning med Annika
kl. 14.00 Promenadgruppen utgår från entrén
Tisdagen den 23 maj
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa. Obs! Byte av dag
kl. 09.30 I pad skoj i entrén för husets boende
kl. 10.00 VLT-läsning
fortsättning i nästa spalt
kl. 10.30 Högläsning

Telefon 021 - 39 39 10
fortsättning tisdag 23 maj

kl. 10.30 – 13.00 Herrarnas! Anmäl intresse att

vara med till Pia i god tid. Vi lagar mat tillsammans.
Hoppas på att kunna grilla och vara ute. Herrarnas
är för dig herre, man, kille, som känner att det är
kul att göra något tillsammans med andra då & då!

kl. 13.30 Gymnastik ute! Obs! Ändrad tid
kl. 14.00 Invigning av Vallonens cykel. Utomhus
med bubbel och tilltugg. Tipspromenad sätts upp
utomhus kl. 14.00. Det finns hjälp att få för att
komma runt promenaden!

kl. 18.30 Zumba, för dig
		
med fart i benen

Onsdagen den 24 maj
kl. 10.00 Manikyr istället för på fredag
kl. 10.00 – 13.00 I Pad nybörjar kurs 5/7
kl. 11.00 Gymnastik
kl. 13.00 Sittande Zumba i entrén
kl. 14.00 Bingo. Vi dricker kaffe efteråt
Torsdagen den 25 maj
Kristi himmelsfärds dag = Röd dag
Fredagen den 26 maj
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika med tårta 25 kr
Måndagen den 29 maj
kl. 09.00 Bangolf
kl. 10.00 VLT-läsning
kl. 10.30 Högläsning på 15
kl. 13.30 Balansträning med Annika
kl. 14.00 Promenadgruppen utgår från entrén
Tisdagen den 30 maj
kl. 09.30 I pad-skoj för husets boende i entrén.
kl. 10.00 VLT-läsning
kl. 10.30 Högläsning
kl. 11.00 Gymnastik.
kl. 14.00 Teknikcafè
kl. 14.00 Boule med Helge. Gemensamt kaffe!
kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen.
Onsdagen den 31 maj
kl. 10.00 		
VLT-läsning
kl. 10.00 – 13.00 I Pad. Nybörjar kurs 6/7
kl. 11.00 		
Gymnastik
kl. 12.00 – 13.30 Restaurangen har årets första
		
grillbuffé till lunch

Utflykt, kl. 17.30 – 21.00, till Kajen, Västerås

Vi lyssnar på ”Ackes poporkester”. Färdtjänst 80 kr.

Ta med pengar till förtäring; kaffe, smörgås, ev glass

