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SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   

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

Innebandy
Uppstart av innebandy för pojkar födda 2010 

Tibblehallen, onsdag 25 jan. kl. 17.30
Anmäl er till kansliet.  

Årsmöte tisdag 21 feb. kl. 18.00  
Stadgeändringar finns att läsa på kansliet

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Välkommen till 
ett nytt år med 
Skultuna Bladet! 



  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 & Gott Nytt År!  
   Tänka sig, Skultuna Bladet går nu in i sitt 50:e utgivningsår! Eller är det kanske fler?!? 
Jag bjöd in Skultunabladets förre ägare, Birgitta Höggren, till årets första nummer. När jag nu kan konstatera att “bladet”
hade 12 år på nacken när hon tog över det 1976 stämmer plötsligen inte åren. Jag tog över 2010, mitt i årgång 43. 
Med start 1964 är det inte svårt för den nitiske läsaren att se att det fattas tre år i numreringen. Vart tog de förlorade 
åren vägen? Birgitta har haft vänligheten att lämna över de exemplar hon sparat under åren till mig, så det var bara att 
kasta sig in i högen och leta årtal. Viktigt? Nej, men nu är det gjort och så här är det: 1987 och -88 hette båda Årgång 23.
Därfick vi tillbaka ett år. 1989, -90 och -91 heter alla årgång 24. Ytterligare två förlorade år upphittade. 50 åringen är 
alltså 53 år egentligen. Så vad gör vi nu? Förslagsvis ingenting. Numreringen har varit konsekvent de senast 25 åren så 
vi fortsätter där vi är och firar gärna den som är 50 år +.   
När Birgitta tog över 1976 var Skultunabladet ett annonsblad för Skultuna. Det utkom varje torsdag med undantag av
ett sommaruppehåll. Nr 23 blev Birgittas första nummer och det utkom torsdag 12 augusti 1976. Den sommaren fanns
bl.a. tre livsmedelsaffärer med som annonsörer: ICA, Domus och VIVO. Shell annonserade om att priset för regular 
bensin var 1:51/liter och räkorna på Domus kostade 1:25/hg. Själv var jag då nyinflyttad till Skultuna utan att ha 
en aning om att det var här jag skulle bilda familj och stanna kvar. Ännu mindre kunde jag ana att jag många år senare 
skulle köpa Skultunabladet. 
Med åren skedde sedan en del förändringar som t.ex. att  formatet ändrades under sent -90 tal till det mått “bladet” 
har idag, d.v.s. lite större än den ursprungliga A5:an och utgivningen minskades till varannan vecka. 
Birgitta, du är varmt välkommen som första kåsör 2017 och jag hoppas att du återkommer under året med någon 
av alla dina trivsamma berättelser. Din minnesbank är välfylld och du har en fin berättartalang. Att du är hjälpsam 
och värdesätter glädje och goda medmänniskor högt gör inte saken sämre!         
Elisabet Sannesjö,  ansvarig utgivare

Mina år med Skultuna Bladet
Jag heter Birgitta Höggren och har varit ansvarig utgivare för Skultuna Bladet från 1976-2010. 
1968 kom jag som emigrerad småländska via Göteborg, Uddevalla, Västerås med min familj till Skultuna. Det var 
jag, min dåvarande man Lennart samt barnen Thomas, Pär och Pia. Vi flyttade in i ett hus på Prästgärdsgatan. 
Jag arbetade på förlossningen i Västerås nattetid, så jag kunde finnas hemma för barnen när de kom hem från 
skolan. En dag 1976 kom Lennart hem från sitt jobb och berättade att Skultuna Bladet var till salu. Dåvarande 
ägare/utgivare Ulla Aspefalk skulle sälja p.g.a. flytt. Hon hade startat Skultuna Bladet 12 år tidigare.  
Jag övertalades av Lennart (som var i branschen) att detta skulle vara ett bra arbete då jag kunde utföra det hemifrån. 
Inte bara nattjobb nu, det blev en tuff läroperiod med dubbelarbete. Det var många långa dagar, nätter och år
som blev min läroperiod samtidigt med produktion varje vecka. 
Detta nya arbete/yrke innebar många förändringar för mig. Jag fick många fina vänner genom arbetet och lärde 
känna Skultuna från en annan sida. Framförallt två personer kom att stå mig nära, som var med mig från början i
mitt nya yrke, Gerd och Erik Staffansson som i ur och skur alltid skötte sitt arbete att dela ut Skultuna Bladet varje 
vecka. De kom även tidigare den dag då ”bladet” skulle delas ut och hjälpte till att plocka ihop de olika sidorna.
Även barnen ställde upp och hjälpte till. 
Det var tuffa år med väldigt primitiva arbetsmetoder, men jag trivdes med arbetet och det blev enklare ju mer 
jag lärde mig. Men även om det var mycket arbete så var det en underbar tid, man rådde sig själv och ansvarade 
för att allt fungerade. Thomas och Pär som arbetade på Bokstaven Text & Montage fick se utvecklingen på nära 
håll. De kunde förmedla och tillföra ny teknik till "Skultuna Bladet" som t.ex. när vi 1983 installerade en "telefax".
Inte så dumt.
1986 investerade vi i ny datautrustning för text och designarbetet. Detta blev en stor förändring i produktionen
som snabbades upp rejält. 
1987 började Thomas arbeta heltid på Skultuna Bladet eller, som vi döpte företaget till, ”Grafisk Tjänst”. Skultuna 
Bladet blev ett eget företag i företaget. Detta år blev det fler investeringar och vi var nu ett väldigt modernt 
                                                                                                                                                                                                  fortsättning på nästa sida g

fortsättning från föregående sida g ... företag inom denna verksamhet. Efter en tid började även Pär jobba hos oss. Vi 
blev Ekonomichef och v.d. (Birgitta), Utvecklingschef (Thomas) och Produktionschef (Pär). Det finns en del roliga 
händelser med anknytning till våra fina självutnämnda titlar. För egen del minns jag t.ex. följande: Eftersom jag i 
praktiken fungerade som “allt-i allo” hade jag beställt service på kopieringsmaskinen och servicekillen kom en 
morgon när jag städade toaletten som bäst. “När kommer personalen?” frågade han “Går det bra med v.d?” 
blev min motfråga. “Jodå” sa han. “Fint, då duger det med mig!“ sa jag med toaborsten i högsta hugg.
Under tiden 1987 – 2000 var större delen av vår produktion grafisk design, original och extern tryckning. Vi hade 
flera anställda i ateljé och tryckeri. Det blev lite trångt med alla maskiner och anställda så vi flyttade till historiska 
lokaler i Brännungsbacken och senare till lokaler vid Mässingsbruket. Även Pia arbetade under en tid i företaget.
Thomas som ville utveckla verksamheten införskaffade en digital tryckpress. Denna höll inte för vår kravspe-
cifikation, men den fick leverantören ogiltigförklarad genom finstilt i kontraktet. För att klara oss ur detta var vi 
tvingade att sätta ”BTP Grafisk Tjänst AB” i konkurs. ”BTP” Döptes om till “It’s design & printing”. Det gick upp
och ner men Skultuna Bladet bestod. 
År 2000 beslutade Thomas att fortsätta arbeta som Webb-designer och gick ur familjeföretaget. Pia ville fortsätta 
inom det intresse hon brinner för och startade ”Pias Hundsalong”. Jag gick så småningom i pension. Kvar blev 
Pär som fortsatte med tryckeriet och därmed även Skultuna Bladet. 
Pär producerade och gav ut Skultuna Bladet fram till år 2008 då han drabbades av sjukdom. Thomas tog då över 
provisoriskt tills Pär skulle klara av att fortsätta. Till slut blev Thomas klar över att Pär inte skulle komma tillbaks
till arbetet. Eftersom Thomas utförde arbetet med Skultuna Bladet vid sidan av sitt ordinarie arbete så var det 
dags att lämna vidare. 
Skultunabladet såldes i september 2010 till Elisabet Sannesjö som numera förmedlar senaste nytt inom handel 
och aktiviteter till alla i Skultuna med omnejd. Själv gör jag som tjuren Ferdinand. Jag sitter under min korkek 
och luktar på blommorna.  
Ett jag har lärt mig under dessa år, är att man kan fixa allt om man är säker på att man vill. Ingenting är omöjligt.

Birgitta Höggren
F.d. ansvarig utgivare för Skultuna Bladet 

God fortsättning på det nya året
önskas alla läsare av Skultuna Bladet!

När Birgitta tog över “bladet” 1976 införde hon “Veckans Skult” som fick pryda framsidan med vitsar och aktualiteter 
i många, många år framöver. Tecknade gjorde en bekant på ICA-förlaget, Lars Ljungqvist. För 40 år sedan, 1977,
pryddes de två första numren av dessa bilder. Då och då under 2017 kommer du att få se flera bilder. / Elisabet



Lions Club i Skultuna 

Inbjudan till Öppet Hus 
måndag 16 januari 

kl.17.00 -19.00 
på Skultuna bibliotek

Vad gör Lions? 
Vart går pengarna?
Hur blir man medlem? 

Du har säkert 
fler frågor!

Kom till vårt 
ÖppeT HUS 

så informerar vi 
och bjuder på fika!

Välkommen!

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

Handelsbanken
Vi finns här lokalt för din skull
Vänligen kom in och träffa oss

eller boka en tid

E-post: skultuna@handelsbanken.se
Telefon: 021-16 44 50

Vi önskar dig varmt välkommen
Johan, Pierre och Ville

God fortsättning på det nya året !

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

 





Barnfest
i Klockargården 
Romfartuna Kyrkby

Söndag 15 januari 
kl. 14.00 - 16.00

 

Lokalen tar emot 125 gäster. För att du ska vara säker 
på plats och för vår planering ber vi dig om föranmälan.

Några platser kvar. Kontakta oss nu! 
Maria... e-post: maria@sannesjo.com

          Sanna... e-post: sanna@frandesta.se
Välkommen!

Romfartuna Hembygdsförening 

Mia & Gunnar spelar
till dansen runt granen

Tomten kommer 
med påsar

Vi bjuder på fika.

© Foto: Elisabet Sannesjö

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

Välkommen att höra av dig!
Conny

Julgransplundring
Lördag 14 jan. kl. 14 - 16

i Svanå Bygdegård

 

Sköna strumpor för vuxna 
Stödstrumpor förebygger svullna ben, 
förbättrar blodcirkulationen, lindrar 

och behandlar åderbråck. 
Finns till både män och kvinnor. 

165 kr/par

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com



  
 Kommundelskontoret

Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se
E-postadress till vår myndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

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

På “G”
•

SKOLOrNA
Tibble/Romfartuna och Persboskolan 
startar onsdag 11 januari med läsning 
enligt schemat och det är ordinarie 
skolskjutsturer från och med den dagen

Stort tack för året som gått 2016!
 Särskilt många tack till alla er som bakade till den 16 december och andra dagar under året. 

 Den 10 januari har vi Väntjänstmöte kl. 08.30. Är du intresserad?
 Vi behöver bli fler, kom gärna in och lyssna. Vi bjuder på fika. 

IPad-kurser: Ny Ipad kurs startar den 24 januari. Det finns IPad att hyra.
Fortsättningskurs i IPad startar vecka 11. Det finns ett fåtal platser kvar.

Torsdagen den 19 januari
kl. 09.30  “En musikalisk resa”

Ett samarbete mellan: Vallonens mötesplats, ABF, 
Skultuna bibliotek och ”Ett kulturliv för alla” 

Vallonens samlingssal. Fri entré
Barn  och barngrupper anmäler sig till biblioteket

Målgrupp 0 – 117 år
kl. 11.00  Gymnastik i samlingssalen
kl. 14.00  PRO.  Rolf Randbergs Trio
  Du betalar 30 kr och får kaffe & smörgås
Fredagen den 20 januari 
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.00 – 13.00   Rotary har lunchmöte
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika
Lördagen den 21 januari
kl. 17.00 – 19.00  Vi spelar V75 och tittar på trav
Lämna 20 kr till Pia om du vill vara med
Vi äter hamburgare och pommes. Pris 40 kr
Anmäl hos Pia senast den 19 januari
Måndagen den 23 januari
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 13.30  Balansträning med Annika
Tisdagen den 24 januari
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 14.00  Bingo.  Ändrat program

Onsdagen den 25 januari
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 14.00  Nyinsatt program! Sång med Sabrina

Onsdagen den 11 januari
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 14.00  Bingo
Torsdagen den 12 januari
kl. 09.00  Mjukgymnastik för damer och herrar.
Rörlighet, styrka & avslappning. 1:a gången gratis!
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30  Gröt i Mariagården. 
  Anmäl till personalen om du vill ha hjälp
kl. 17.00 Lions styrelsemöte & möte i samlings-
salen. Vi hälsar Skultuna Lions välkomna till oss!
Fredagen den 13 januari 
kl. 09.15  Manikyr

kl. 14.30  Fredagsfika
Måndagen den 16 januari
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 13.30  Balansträning med Annika
kl. 18.00  Stickcafé, även för dig som inte varit  

 med förut. Börja året med en ny vana!
Tisdagen den 17 januari
kl. 09.00  Mjukgymnastik för damer och herrar.
       Obs, byte av dag! Första gången gratis!
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 13.30  Teknik café
Onsdagen den 18 januari
kl. 09.00  Brukarrådsmöte. Vi bjuder in represen-
tanter från alla föreningar som har verksamhet på 
Vallonen. Välkomna! Anmäl gärna att ni kommer, 
så att smörgåsarna räcker!
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Bingo

kl. 10.00  Vi dansar ut julen med barn från 
Tibble förskola. Rune och Lasse spelar.

Du kommer väl ihåg att anmäla dig 
till den 28 januari, kl. 14.30 – 19.30
Utställning, musik och teater

Se separat annons!

Skultuna Fritidsgård
Fritidsgården är en öppen verksamhet där alla från årskurs 7 upp till 
17 år är välkomna. Vi har öppet måndag, onsdag, fredag och lördagar. 
Vi har även öppet efter skoltid för dig som går i årskurs 5 - 6. 
Våra nyrenoverade och uppfräschade lokaler ligger i samma byggnad 
som Persboskolan. 
Fritidsgården erbjuder en mängd olika aktiviteter, allt för dig som 
gillar idrott till dig som gillar att spela spel eller bara ta det lugnt och
hänga. Vill du vara delaktig, bli gott bemött och vara aktiv eller bara 
chilla och hänga med dina vänner så är fritidsgården platsen för dig. 
Om du som vårdnadshavare undrar över något så är du alltid 
välkommen in på en kopp kaffe. 
Det går även att ringa till oss på nr. 021-39 38 99 

    Välkomna!



I samband med minnesdagen för förintelsens offer, 27 januari, har vi i Skultuna ett viktigt program

Kulturpub - lördagen den 28 januari.  Musik, utställning & teater! 
 kl. 14.30  Vallonens utställning med temat ”Mitt liv”. Mingel och lottförsäljning
 kl. 15.00  Anders Caringer sjunger och kåserar om årets tema 
  ”Om jag bara kan få vara mig själv”
 kl. 16.00  Soppa och hembakat bröd
 kl. 17.00  Teaterföreställning
 kl. 18.00 Kaffe och samtal kring temat
 kl. 18.45  Tack för idag!

Boka biljetter hos pia.willen@vasteras.se eller telefon: 021 39 39 10. 
Pris 120 kr för hela arrangemanget inklusive soppa, kaffe & bröd. Bindande anmälan. 

Endast teaterbiljett 50 kr. Ett samarbete med ABF.

Spelplats: Vallonens mötesplats   Vallonvägen 15 – 17  Skultuna

mailto:pia.willen@vasteras.se

