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En pojke & hans get



  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

   Hej!  
   Nationaldagsfirandet är överståndet. Svenska flaggan vajjade, nationalsången
sjöngs och det hölls tal både här och där. Eftersom den inföll  på en onsdag fick det här numret av Skultunabladet 
vackert maka på sig till torsdagen. Nu står skolavslutningar, examensfiranden, bröllop, dop, midsommar och annat 
minnesvärt på tur. Några har redan startat sin semester, andra har den framför sig. 
För Skultunabladets del är det ett nummer kvar före midsommar (nr 12) och därefter kommer Sommarnumret (nr 13) 
som trycks i flera exemplar, delas ut på flera platser och sträcker sig fram till mitten av augusti. Kom ihåg att uppgifter 
om nästkommande nummer, bokningsdatum och kontaktvägar alltid står på framsidan! 
Kåsör denna gång är en kvinna som jag känt i nästan lika många år som jag bott här. Jag kom visserligen först till 
Skultuna i mitten av 70-talet, men samma år som hon flyttade till Åbylund flyttade Johan och jag till Vagersta och 
det är klart att vägarna korsas när man bor och umgås nära varandra. Hon är för mig en både ambitiös, driftig och 
målmedveten kvinna som inte viker sig för minsta motståndets lag. Hennes glada skratt brukar höja sig över mängden 
där hon befinner sig. Välkommen Karin Andersson, ordet är ditt!                                          Elisabet Sannesjö 
                                                                                                                                                                                                                     ansvarig utgivare

 

 

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

Ändrade öppetdagar
Från och med måndagen den 18 juni inför vi ett nytt 
arbetssätt och utökar samarbetet med bankkontoret 

Västerås Emausgatan.
Med anledning av detta ändrar vi våra öppetdagar i Skultuna, men du 
är självklart varmt välkommen in till oss på Emausgatan alla vardagar

Nya öppettider
   Måndag   10.00-15.00
   Torsdag   10.00-18.00 
   Fredag    10.00-15.00
 

Vecka 27-32 har vi öppet mellan klockan 10.00 -15.00 måndag, torsdag och fredag

Nutid möter dåtid och tvärtom
Då -  1980  flyttade Stefan lantbrukaren och jag ihop i Åbylund, Romfartuna.
Året innan - 1979 hade jag börjat arbeta som biträdande föreståndare på det helt nybyggda Herrgärdets 
Servicehus som var det första med ett fritidscenter i Västerås stad. Då skulle ålderdomshemmen läggas ned 
eller byggas om till servicehus. Skogsgården i Skultuna byggdes om till servicehus. Några av de som bodde
där flyttades till Herrgärdet. Åren har gått och Nu i Skultuna är det Vallonens äldreboende med mötesplats. 
Då var ny tid i äldreomsorgen – alla äldre skulle få möjlighet till aktiviteter som var bra för hälsan. I början 
på 90-talet kom ålderdomhemsbegreppet tillbaka i ny form och moderna ålderdomshem byggdes – mindre 
enheter med allt från 36 lägenheter och uppåt runt 50. Då började också demensboenden byggas. Det var 
viktigt Då som Nu med BRA BEMÖTANDE. 
Under de här åren fick jag och Stefan tre flickor som föddes 80, 83 och 86. Barnen och hela vår familj har 
trivts att bo på landet och följa årstiderna utifrån lantbrukets perspektiv. Ett sätt att leva med mycket jobb, 
men också härliga Möten med släkt, vänner, föreningsliv, kyrka, körer och andra nätverk som gett och ger 
oss så mycket. 
Barnen flyttade ut och precis innan jul 2007 flyttade vi till Sösta där vi rustat det röda långa huset som vi 
fortfarande bor i och där vi trivs alldeles förträffligt. På tomten låg ett gammalt hus, fem meter från vårt. Vi 
brottades med frågan om vi skulle riva detta hus eller inte och fick många goda råd om att ha det kvar. Till 
slut bestämde vi oss för att riva det och i efterhand, när vi såg hur dåligt huset var, är vi mycket glada att det
nu är borta. Ännu bättre blev utsikten över åkrarna.
Nu 2018     
– och varför har jag stannat och jobbat kvar i Västerås stad? Jo, för att jag har fått så mycket utveckling som 
gagnat mig både i arbetet och privat. Och det har alltid varit en ledstjärna för mig att göra det så bra som 
möjligt för de äldre som vi jobbar för med de resurser vi har. Det blev flera olika arbetsplatser - boenden och 
också hemtjänstområden att ansvara för. Efter att ha arbetat som chef i 40 år med ansvar för verksamhet, 
medarbetare och ekonomi känns det nu skönt att” trappa ner” och jag går nu in i tredje delen av livet – 
fritidsforskning eller pension… Nu hoppas jag att jag  får hänga med och fortsätta att bidra till utvecklingen i 
Norrbo församling där jag är med i församlingsrådet. Ett härligt nätverk och fint arbetslag.
Då som Nu får jag mycket energi av att gå i skogen och ha den så nära. Men hade någon sagt till mig, när jag 
1980 flyttade till Romfartuna, att vi skulle ha lo, vildsvin, hjortar, varg och björn i närområdet hade jag skrattat. 
Nu är detta en del i vardagen och det gäller att lära sig hur de beter sig så att jag kan fortsätta gå i skogen och
plocka svamp. Att ha respekt men inte vara rädd.
Till sist vill jag förmedla Västerås Stads Vision: Alltid Bästa Möjliga Möte - en vision som vi alla kan tänka på 
och försöka leva upp till var vi än befinner oss i livet!
Hälsningar  Karin Andersson i  Sösta, Romfartuna



Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

 Blommor & sättpotatis i trädgårdsbutiken
 Nya sommarklänningar i presentbutiken

www. aroshandelshus.com

Förhandstips om aktiviteter vid Tiondeladan!  Boka in!
1) Medlemmar med familjer!  Vi förbereder midsommaraftonen
    torsdag 21 juni, från kl. 18.00. Medtag egen mat & dryck! 
2) MIdSOMMarFIraNde, fredag 22 juni kl. 13 -15.  

Mer information kommer i nästa Skultunablad!www.romfartuna.se

Härliga entusiaster med härliga bilar!
Söndag 20 maj var en strålande dag. Kenneth Lönnelid, känd från både Induflex och Skultuna brukshotell, har visat sig ha 
flera strängar på sin lyra. Han och jag kom överens om att ta med några av kommundelens stoltheter vad gäller
bilar i Skultunabladet. Sagt och gjort! Kenneth skred till verket och bad hugade entusiaster att komma till Tammska 
Parken 20 maj. Hur många skulle nappa på det? 5? 10? Nix, det blev fullt i Tammska parken. Så fullt att alla inte får
plats i bladet. Jag gör mitt bästa, tar med så många som möjligt och sprider ut det över några nummer med start nu! 
Håll koll i bladet och på vägarna efter dessa fina bilar!  Tack för gott samarbete Kenneth!                 Elisabet Sannesjö

Per Ivar Jansson från Rockabillyladan 
hade rullat in i parken med sin två-
färgade Ford Fairlane 500, Galaxie.
En cabriolet av årsmodell 1959.
Han har ägt bilen i 14 år och total-
renoverat den. Ett arbete som tog 6 år 
och som han var klar med 2010.

Kent Janssons Mercury Monterey 1957. Han har haft 
den i snart 20 år och kan stolt visa en prägling på 
baklyset som bevisar att glaset är Fords orginalglas 
från 1957. Bl.a. Classic Car Week i Rättvik besöks ofta.

Kenneth Lönnelids svart-vita Bellatrix - Oldsmobil Cutlass - 
med arsmodell 1968, också den en cabriolet. Han gillar mindre 
bilträffar och åker gärna American Powertour runt Vänern.
Fler bilar presenteras i nästa nummer och sommarnumret!



Skultunabadet
öppnar för säsongen

13 juni - 19 augusti 2018
Välkommen 

till Friluftsbadet för alla åldrar!

Badet är öppet alla dagar 
kl. 10.00 - 18.00
Kassan stänger kl. 17.15

Midsommarafton stänger vi kl. 15.00

Cafeteria
Minigolfbana, 12 banor

Beachvolleybana
OBS!       Badvakter finns inte vid badet. 
Det är därför extra viktigt att föräldrar 
inte lämnar sina barn utan tillsyn. Våra 
badvärdar svarar för trivsel och service!

        Telefon till entrén      021 – 39 38 41
      Telefon till cafeterian    021 - 702 08

SKULTUNA FRITIDSGÅRD OCH KLUBB

 BADSCHEMA FÖR SOMMAREN 2018 
   ALLTID SAMLING PÅ FRITIDSGÅRDEN 

OBS! FÖRäLDRAR, TäNK PÅ...
Vi vill vara noggranna med att påpeka att 

vi inte tar något ansvar för era barn!
Föräldrar ansvarar för att barnet kan simma!

Vi håller i aktiviteter och bjuder på  inträde.
 Ansvar för barnet ligger hos er föräldrar. 

  VECKA  24    •  ONSDAG      kl. 10:00-17:00
   • TORSDAG   kl. 10:00-14:00
   • FREDAG kl. 11:00-17:00
  VECKA 25  • MÅNDAG    kl. 10:00-13:30
   • TISDAG      kl. 10:00-17:00
   • ONSDAG    kl. 10:00-17:00
   • TORSDAG  kl. 10:00-17:00
 VECKA 26   • MÅNDAG    kl. 10:00-17:00
   • TISDAG        kl. 10:00-17:00
   • ONSDAG   kl. 10:00-15:00
   • TORSDAG  kl. 10:00-17:00
   • FREDAG  kl. 11:00-17:00
 VECKA 27   • MÅNDAG   kl. 10:00-17:00
   • TISDAG   kl. 10:00-17:00
   • ONSDAG  kl. 10:00-17:00
   • TORSDAG  kl. 10:00-17:00
   • FREDAG  kl. 11:00-17:00
 VECKA 28 • MÅNDAG   kl. 14:00-17:00
   • ONSDAG  kl. 14:00-17:00
   • TORSDAG   kl. 10:00-17:00

Veckorna 29 och 30 är Fritidsgården stängd
 Vecka 31     -  Inget bad med Fritidsgården

 VECKA 32  • FREDAG   kl. 11:00-17:00
 VECKA 33   • MÅNDAG  kl. 10:00-17:00
  • ONSDAG   kl. 10:00-17:00
  • TORSDAG  kl. 10:00-17:00

ALLTID SAMLING PÅ FRITIDSGÅRDEN 
sedan går vi till badet tillsammans!

TREVLIG SOMMAR !!

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

putsarbeten





        
  

Vi ses i SIS på idrottsvis!

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   

Telefon: 076-945 76 76    
e-post: kansli@skultunais.se     www.skultunais.se       

Matcher på Kvarnbackavallen
 Söndag 10 juni, kl. 11.00 
 Skultuna IS F06/07 - Västanfors IF FK 
 Onsdag 13 juni, kl. 18.00 
 Skultuna IS F08/09 - Tillberga IK 
 Söndag 17 juni, kl. 10:00 – 14:30 
 Skultuna IS P10/11 Poolspel
 Söndag 17 juni, kl. 11.00 
 Skultuna IS F04/05 - Barkarö SK 
 Söndag 17 juni, kl. 17.00 
 Skultuna IS F 03/04 - KIF Örebro DFF 
 Onsdag 20 juni, kl. 19:00 
 Skultuna IS A-lag - Irsta IF 

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

             Svenne      

Service & reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

Försäljning av våra produkter
 - nya och begagnade -

  som t.ex. vitvaror, jordfräsar
  åkgräsklippare, handklippare. 
  Vi säljer även däck och du kan 
  boka tid för däckbyten m.m. 

Välkomna !

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Hur skulle du beskriva ditt arbete? 
Det är att alltid ha det bästa möjliga bemötande. Med 
trygghet och respekt arbetar vi gemensamt för att indi-
viden skall ha en hanterbar och begriplig tillvaro. 
Vi bygger på det friska, med tydliga mål och hälsa i 
centrum. Genom engagemang, kunskap och delaktighet 
skapar vi tillsammans en meningsfull vardag.
Vad är roligast i ditt arbete? 
När jag ser att mina klienter hanterar vardagen och begriper tillvaron med nöje. När man har slutat för dagen och 
känner tillfredställelsen att klienterna har klarat sin dag utmärkt och med ett leende på läpparna. Att jag känner mig 
meningsfull och att jag ägnar mig åt någonting som intresserar mig och där jag behövs.
Vad är det bästa med Skultuna?
När jag skulle börja här, min första dag för 2 år sedan, så hittade jag inte ens hit och jag tänkte “hur ska jag klara av 
att jobba i den här lilla byn” ;)  men efter ett tag så kände jag värmen och engagemanget i hela kommundelen och 
förstod snabbt att här är det mycket kärlek och gemenskap! Alla känner alla och man kan skapa sitt eget nätverk även 
här i lilla Skultuna. Och så det vackra Mässingsbruket så klart...
Vad kulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare?
Att vi alla inom Stöd o Service gör ett fantastiskt jobb, med vår engagemang skapar vi meningsfull vardag för många här
i Skultuna. Att vi alla ska sträva efter gemensam mål och det ska vara: engagemang, trygghet med mycket kärlek för 
både barnen och ungdomarna och äldre och så klart alla medarbetarna i hela Skultuna!                   Ha en fin sommar :)

Denna gång intervjuar vi Hedi Majdi som
arbetar inom Stöd och Service i Skultuna

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

   SNABBFAKTA
 Namn:       Hedi Majdi
 Yrke:          Boendehandledare  
 Ålder:        43 år
 Familj:       2 barn
 Intressen:   Resor, träning, 
   fika och umgås 
   med vänner
 Favoritfärg: Vit



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

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Vaxning
Underben

(inkl. knä) 
300 kr

Hela ben
500 kr 

Välkomna

Mobil: 0735 - 45 45 03

© Foto: Elisabet Sannesjö

g Fuktskador eller mögel?
g Rivning eller sanering?
g Klotter?
g Besiktning/utredning.
g Skadejour för
    inbrott, fukt, brand mm

 

   
 

  072-888 40 40       
 www.ocab.se

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

dagens Lunch  85 kr
Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår  

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Vecka 23 Torsdag   7/6 Köttgryta med stekt potatis   
 Fredag     8/6  Fläskytterfilé med potatisgratäng

Vecka 24  Måndag 11/6  Kassler i ugn med stekt potatis   
 Tisdag    12/6 Köttfärslimpa, kokt potatis och sås

  Onsdag  13/6  Pepparrotskött med kokt potatis   
 Torsdag 14/6 Falukorv med stuvade morötter   
 Fredag 15/6 Slottsstek med stekt potatis 

    och svartvinbärsgelé
Vecka 25  Måndag 18/6  Isterband med dillstuvad potatis
         Tisdag 19/6 raggmunk med fläsk 
         Onsdag 20/6  Stekt kycklingfilé m. stekt potatis och sås



 

 Kommundelskontoret   
 Tel. 021 - 39 38 00  (021-39 00 00)

 Öppet helgfria vardagar:
 måndag - fredag, kl. 08.30 - 10.30

 e-post: skultuna-kommundelsnamnd@
              vasteras.se

 Besöksadress: Tibblevägen 1, Skultuna

 Postadress: Box 105, 726 30 Skultuna

 Information: www.vasteras.se

VALLONENS MÖTESPLATS  
Vallonvägen 15-17             Tel. 021-39 39 10

Öppna förskolan
• 11 juni  Måndagsklubben på Skultunabladet kl. 16 - 19 med bad  

 och hamburgare. Vi stänger då kl. 13.00.
• Midsommarfirande onsdagen den 20 juni! 
  Kom och fira midsommar med oss med dans och sång kring 
  stången kl. 10.30. Vi bjuder på sommartårta!
• Sommarstängt! Familjecentrum/Öppna förskolan har stängt 
  under veckorna 26 - 33. Vi ses igen måndagen den 20 augusti.
Vi önskar alla stora som små en härlig och glad sommar!

Skultuna Bibliotek
Sommarens bästa läsning hittar du hos oss!

Deckare, pocketromaner, trädgårdsböcker eller reseguider. 
Vi har det mesta....

Eller vill du hellre hitta nya recept på god sommarmat? 
Vi har både tidskrifter och kokböcker.

Vi har öppet hela sommaren med sommartider 18 juni - 17 aug:
   Måndag  kl. 13 - 18
   Tisdag  kl. 12 - 17
   Onsdag  kl. 12 - 17
   Torsdag  kl. 10 - 15
   Fredag  kl. 10 - 14

Dessutom är det extra lång lånetid under sommaren! 
Fram till 22 juli har du 8 veckors lånetid på böcker och ljudböcker 

(förutsatt att de inte är beställda av andra låntagare). Det går också att begära 
ännu längre lånetid. Vid behov kan vi låna ut material till 22 augusti. 

SKULTUNA
KOMMUNDELSNäMND 

Nämnden sammanträder 13 juni 
kl. 16.30 i Lycksta föreningslokal. 
Allmänhetens frågestund är mellan 
kl. 16.30 – 16.45.
Kallelse med föredragningslista finns 
från och med den 6 juni 2018 på 
www.vasteras.se under ”politik och 
demokrati”, ”nämndhandlingar”  
Mikael Sandberg, ordförande

Fredagen den 15 juni
Kl. 09.15  Manikyr
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Högläsning
Kl. 11.00  Styrketräning med Christina 
  i Ljusa rummet
Kl. 12.00  Rotary har sommaravslut 
  med Margit och Maj
Kl. 12.30   Spelstuga på 15
Kl. 14.00  Kulturcafè med Margit & Maj
  Entrè och fika 40 kr, samlingssalen
OBS! Fredagsfika utgår
Måndagen den 18 juni
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Högläsning
Kl. 11.00  Chiball med Lillemor
Kl. 13.30  Balansträning
Kl. 14.00  Filmvisning
Tisdagen den 19 juni
Kl. 10.00  Cykeltur med par-cykeln Pegasus 
  och Lillemor
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Högläsning
Kl. 14.00  Allsång med fotbollsgrabbarna 
  Sista föreställningen!
  Kaffe och paj, 20 kr

Onsdagen den 20 juni

Kl. 08.30 – 11.00 
Vi gör tårtor, fixar midsommarstång
och förbereder för resten av dagen! 

Kl. 12.00 – 13.30 
Sommarlunch. Boka från restaurangen om 
du inte brukar äta i restaurangen varje dag

Kl. 14.00 
Dans kring Midsommarstången med förskolebarn, 

Rune och Lasse
Kl. 14.45 

Tårta och kaffe i matsalen, pris 30 kr
Kl. 16.30 – 19.00 

Midsommarpub med underhållning av Hissdur.
Underhållning och mat, 120 kr

Onsdagen den 6 juni
Kl. 11.00  Nationaldagsfirande med 
  Gunilla Lindberg och Mixturen
Torsdagen den 7 juni
OBS! Ingen mjukgympa idag!
Kl. 14.00  Bingo i mötesrummet på äldreboendet
Fredagen den 8 juni
Kl. 09.15  Manikyr
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Högläsning
Kl. 11.00  Styrketräning med Christina 
  i Ljusa rummet
Kl. 12.30  Spelstuga på 15
Kl. 13.00  Promenad för dig som går för egen  

 maskin, med eller utan rollator
Kl. 14.30  Fredagsfika
Måndagen den 11 juni
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Högläsning
Kl. 11.00  Chiball med Lillemor
Kl. 13.30  Balansträning
Kl. 14.00  Filmvisning
Kl. 18.00 Stickcafè
Tisdagen den 12 juni
Kl. 10.00 – 12.00  Cykeltur med par-cykeln   

  Pegasus och Lillemor
Kl. 10.00   VLT
Kl. 10.30  Högläsning
Kl. 14.00   Teknikcafé
Onsdagen den 13 juni
Kl. 09.00   Bakning med Pia
Kl. 09.30 – 11.00  Cykeltur med par-cykeln   

  Pegasus
Kl. 11.00   Gymnastik och boll-kul 
   med Lillemor
Kl. 13.00   Sittande Zumba

Torsdagen den 14 juni
Resa till Norberg, förbokat
OBS! Ingen mjukgympa idag!
OBS! Inga skapande aktiviteter idag!
Kl. 14.00  Sabrina sjunger på äldreboendet 1.  

 OBS! Endast för avdelning 1 och 2

  Se även separata annonser om:  • Skultunabadet  • Fritidsgårdens/klubbens badprogram
• En medarbetarpresentation  • Måndagsklubben

Midsommarfest hela dagen!

 

 
    
     




