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Hej!

				 Oj, oj oj, den här gången blev Skultunabladet 32 sidor. Störst hittills och det
			är så roligt!!! Numret kan vara väl värt att spara över sommaren så att man har
erbjudanden, telefonnummer och andra upplysningar nära till hands. Det här numret ges ut även på Rönnby och jag
hoppas att man uppskattar vår utsträckta hand. Även nästa nummer (12 aug) kommer att ges ut där. Om försöket
faller väl ut kan vi utöka utgivningsområdet även dit, om inte så blir det ingen mer gång men då har vi i allafall försökt.
Oavsett om du, som privatperson eller företagare, hör hemma i Romfartuna, Haraker, Skultuna eller på Rönnby så
vill jag gärna veta vad du tycker. Det finns många sätt att berätta det. Mitt telefonnummer och e:postadress finns
på tidningens framsida. Skultunabladet finns också på facebook. Vill man skicka ett kort är adressen Vagersta 26,
726 91 Skultuna.
Kontaktuppgifterna på framsidan har du också nytta av när du vill annonsera. Där står även uppgifter om utgivning
av nästa nummer och senaste dag för annonsbokning. Välkommen som läsare och annonsör i Skultuna Bladet!
Kåseriet - Sedan jag köpte Skultunabladet i september 2010 har 107 personer skrivit sitt kåseri på den här sidan. Vi
har fått ta del av många fina, roliga, intressanta berättelser och jag hoppas att vi ska fortsätt länge med detta. I sista
numret 2014 skrev Gun Lindqvist sitt kåseri “Från landsbygden till staden”. Gun och maken Bosse bor sedan en tid på
Bovieran i Rönnby. Även vår 108:e kåsör bor på Rönnby och har en viktig roll här i kommundelen. Att han har en väl
genomtänkt livsfilosofi, är trevlig, idérik och ambitiös gör att det känns bra att ha honom här och att nu kunna säga:
Välkommen som kåsör Tobias Åsell. Ordet är ditt!
Till sist önskar alla en härlig och avkopplande sommar!
Elisabet Sannesjö

ansvarig utgivare

Det lilla kan vara stort ...

Jag heter Tobias Åsell och jag har fått äran att skriva min första krönika i Skultunabladet. Jag arbetar sedan i
januari som chef för Skultuna kommundelsförvaltning.
Jag vet inte om ni någon gång dagdrömmer. Det händer att jag funderar på vad jag skulle göra om jag vann en
en massa pengar eller hur min drömresa skulle se ut eller vilken bil jag skulle välja om jag fick välja vilken jag ville.
Jag tror att det är ganska vanligt att vi funderar på vad vi skulle göra om vi hade mer. Frågan är bara hur mycket
mer som skulle räcka för att jag ska bli nöjd…
Jag försöker bli bättre på att se vad jag faktiskt har. Jag har min fantastiska familj, inne i stan finns min mormor,
mamma, pappa och bror med familj. Varje dag så har jag förmånen att få gå till det roligaste jobbet som finns.
Jag tror att det är viktigt att se de små sakerna i livet. Det lilla som gör skillnad för just mig. Just nu får jag
se sommarens prakt, ibland tittar solen fram och vi är allt som oftast friska och jag blir sedd och omtyckt av
människor i min närhet.
Det är förstås viktigt för mig att komma ihåg att alla inte har det så bra som jag har det. Även om vi människor
har makt och möjlighet att välja vägar i våra liv så är vissa val väldigt svåra, kanske nästintill omöjliga, att göra.
Skultuna kommundelsförvaltning arbetar bland annat med att hjälpa dem som av många olika skäl inte kan välja
och dem som inte kan klara sig själva. Vi finns i människors hem och ger dem vård och omsorg, vi tröstar och
tryggar och ibland finns vi alldeles nära när människor tar sina sista andetag. Vi går bredvid dem som inte själva
alltid klarar av att möta andra människor och vi ger sysselsättning till dem som nästan inte har någon annan
plats i samhället än den vi erbjuder.
Vi har också förmånen att få vara med och forma både nutid och framtid genom att möta nyfödda barn i öppna
förskolan och bidra till barns och ungdomars utveckling i förskola och skola. Vi är med och bygger deras självförtroende, lust och motivation att ta sig an framtidens utmaningar.
Vi erbjuder mötesplatser där människor samlas för att tillsammans skratta, gråta, känna lust och ilska.
Vi sopar undan gruset när våren nalkas och ser till att badet öppnas när sommaren kommer.

Fortsättning på nästa sida

		

		
		

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

fortsättning från föregående sida

Nu kanske detta låter som skryt och jag menar inte att skryta. Jag vet att det finns många saker som vi skulle
kunna göra ännu bättre och det ska vi göra allt för att försöka göra.
Jag menar bara att i varje möte hela tiden så kan vi alla som jobbar i våra verksamheter och du och jag göra
skillnad för någon annan människa. I det lilla kan vi också se det stora och genom att hjälpa den eller dem som
är i behov av hjälp så växer även jag.
Att göra skillnad är kanske ett slitet uttryck och vad det egentligen betyder avgör den som tolkar uttrycket. Jag
tänker att det kanske betyder att kunna ge utan att förvänta sig att få något tillbaka. Att ge plats åt den som just
nu behöver utrymme och att klara av att sätta någon annans behov framför de egna.
Jag tänker också att vi som är vuxna är viktiga förebilder i att visa att även det lilla är viktigt. Barn gör kanske
mer som vi gör snarare än vad vi säger åt dem att göra. Vi behöver finnas nära våra barn och ungdomar och
intressera oss för vad som intresserar dem. De barn jag möter är oändligt mycket klokare än vad jag var när jag
var barn och barnens klokhet betyder att vi som vuxna har ett ännu större ansvar. Barn måste få fortsätta vara
just barn och de behöver vår hjälp att göra val och ta ställning samtidigt som de måste vara fria att växa upp
och formas till egna individer som gör egna val och tar egen ställning.
När jag gick till Skultunagården min första dag på jobbet så hälsade två för mig okända personer på mig och
jag väljer att tänka att det är en del av värmen och bemötandet som präglar kommundelen. Det finns mycket vi
kan utveckla och jag vet att ni är många som har tankar kring vad som skulle behöva göras för att göra Skultuna
kommundels alla delar ännu bättre och era tankar och idéer är viktiga för mig att lyssna på. Jag har turen att
omge mig med människor som kan Skultuna långt mycket bättre än vad jag kan och jag tror att vi tillsammans kan
göra skillnad – alltså göra sådant som betyder något för någon annan och därmed också betyder något för oss.
Jag vill avsluta med att önska er alla en riktig skön sommar!
Tobias Åsell

Direktör, Skultuna kommundelstjänst

Hundfritids

Jag hämtar upp din hund på förmiddagen,
vi leker, rastas, vilar och trivs tillsammans
i trygga hundgrupper.
På e.m. återlämnas hunden i sitt hem igen.
Även pensionatplatser finns att tillgå.

Vi har egen produktion av stallströ

SPÅN, TORV OCH MIX !

Vagersta Stallströ, en viktig verksamhet inom Aros Handelshus AB
Under parollen “Ett gott samarbete för fina stall”
har vi sålt stallströ som återförsäljare i drygt 15 år.
2013 startade vi vår egen tillverkning av spån, torv och mix.
Som tidigare säljer vi även halmpellets och spånpellets.

Välkommen till
Tess Hundfritids
Hör av dig för mera information
och bokning av plats.
Therese Edlund

070-735 88 60
www.tesshundfritids.se

Verksamheten är godkänd av jordbruksverket

Välkommen
att kontakta
oss!

021-740 27 www. aroshandelshus.com

Byt bank i sommar!
Vi finns nära dig
u Vi har den stora bankens styrka med det lilla kontorets
		 personliga service
u Vi anordnar kundträffar och kurser inom olika områden
u Vi har öppet till kl. 18:00 på torsdagar och är flexibla när
		 det gäller tidsbokning
u Vi handlägger ditt ärende snabbt och fattar egna beslut
u Våra självbetjäningstjänster är kostnadsfria
u Vi är certifierade inom placerings och försäkringsområdet
u Vi sätter alltid dig som kund i centrum för de råd vi ger

Välkommen in till oss !
OBS! Passa på att redan nu säkra din plats till någon av våra kurser i höst
Se vår hemsida för ytterligare information www.handelsbanken.se/skultuna

Vi önskar alla våra kunder
en riktigt glad och härlig sommar !
Våra direktnummer:

Johan
Ida
Frida
Faxnummer

021 – 16 44 51
021 - 16 44 52
021 – 16 44 53
021 – 16 44 55

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Semesterstängt

Semesterstängt
1 juli - 7 augusti

från och med 13 juli
till och med 31 juli

Välkommen åter 9 augusti !

Jag önskar alla en riktigt fin sommar!

Lennes Herrfrisering
Tel: 021-752 36
Mäster Jakobs väg 25

Jag önskar alla en skön sommar!

Rogers Herrfrisering
Tel: 021-700 86

Krongjutarvägen 16

726 31 Skultuna

... klipp ur och spara annonsen!

Välkommen att kontakta Din lokala fastighetsmäklare
Har du tänkt sälja / köpa bostad privat?

Behöver du hjälp med att skriva kontrakt?
Är du osäker på vad man bör tänka på? Jag hjälper
gärna till med ett skrivuppdrag och kan vägleda er
genom affären. Det blir en tryggare privataffär!
Jacki Cedervall

Tel. 021-18 61 10

Bruksgatan 8, 726 31 Skultuna

Frisör & Shop

Harakers
Maskinservice

Nu har jag utbildat mig till

HÅROLOG !

jacki@kvartersmaklaren.se
www.kvartersmaklaren.se

Skråmsta

Jag bjuder alla kunder på en
hårtest och hårbottenanalys
i samband med behandling.

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

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare
- och även mopeder!

Hårologiprodukter - svensktillverkad hårvård
som är fri från hälso- och miljöskadliga ämnen

		
Jag har semester 9 juli - 2 augusti
Kom ihåg att boka tid!

Välkommen
till en frisör nära dig
- för hela familjen !
Rose-Marie Alm

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Telefon 021 - 711 08

		
		
		

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.

Öppet: Vardagar kl. 08.00 - 17.00
Lördagar kl. 11 - 15.00

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

Unna dina fötter lite omvårdnad,
de ska bära dig genom hela livet!
Medicinsk fotvårdsbehandling
Fotvårdsbehandling, hembesök
Vårtbehandling
Fot- och underbensmassage
Underbens- och fotspa
Frans & brynfärg (inkl. plockning)
Medicinsk hand & nagelvård
Handmasssage
Piercing
Vaxning
Presentkort
Butik

450 kr
550 kr
230 kr
300 kr
620 kr
350 kr
450 kr
110 kr

I min lilla butik säljer jag bland annat fotvårdsprodukter, presentkort
och sköna specialstrumpor utan sömmar.

Lokal i rogivande miljö. Gratis parkering
Ring för tidsbokning
Välkommen!
Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad
Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

1

lördag

augusti
2015

kl. 10-17

Lions Club i Skultuna
Glad sommar önskas alla!

Lionsstipendiater

Lions Kultur- och ledarstipendium.

Vid årets Skultunadag 13 juni delade Lions Club ut sitt
kultur- och ledarstipendium till Anders Smevold och
Leonard Antonsen.
De var nominerade till utmärkelsen på grund av deras
stora entusiasm och engagemang i att erbjuda skultunabor möjligheter till fritidsaktiviteter både för barn, ungdomar
och vuxna. Under vinterhalvåret lägger de ner många
timmar på att preparera skidspår, arrangerar Barnens
Vasalopp och vidarutveckla moutainbikespår, skidskytte,
parkourbana
m.m. vid Tibble Arena
Anders Smevold, lionspresident Jan Bolin, Leonard Antonsen
.

Lions Ungdomsstipendium 2015 delades ut, vid Persboskolans avslutning i Skultuna kyrka, till
Linda Magnusson och Joacim Lennkvist. Grattis!

Lions Loppis Välkommen till vår loppis i Brännugnsbacken, Skultuna.

Vi har öppet lördagar, kl 11 - 15, till och med lördag 26 september.

VILL DU SKÄNKA SAKER, tar vi gärna emot dem under samma tid. Vill Du hellre att vi hämtar hos dig?
RING OSS: Alf Johansson 021-706 38, Christer Waara 070–238 83 25, Carin Lundgren 070–741 58 73

Hjälp Lions Hjälpa

Tack på förhand!

Hjälp Lions Hjälpa

Hurra för Emilie & Miata!
Ännu en stjärna lyser upp vår himmel!

Visst är det fantastiskt att vi har så många duktiga människor här på hemmaplan. Födda och uppvuxna i
Romfartuna, Haraker och Skultuna och/eller boende här. Jag tänker på Johan Olsson, vår egen skidkung,
Jenny Widegren, dans & koreografi, Daniel Räms, Sveriges Mästerkock 2013, Andrea Eriksson, med sina SM-guld i
karate, för att bara nämna några.

Nu kan vi glädjas över ännu en stark och duktig förmåga, Emilie Nyreröd!

Sedan barnsben har hon ägnat sig åt ridsport och blivit allt skickligare med
åren. Att tävla var alltid roligt, att både träna och tävla blev ännu roligare och
nu lutar det mot att träningen är roligast och att vinsten i en tävling är kvittot
på hur bra träningen gick.
Verksamheten hemma i Hagby drivs som ett familjeföretag, där alla har sina
givna roller och där man arbetar med uppfödning, utbildning, träning & tävling.
Emilie har hittills varit lite av en doldis i sin ridsport, dressyr. En annan beskrivning är att hon är ödmjuk, men målmedveten och inte gärna tar ut segrar i
förskott. Hon arbetar hårt för dem och hon gör det bra ... snart kanske bäst
av alla.

Ridsport är den största sporten efter fotboll och Emilie har flera fina vinster
bakom sig och har avancerat på många olika sätt inom sporten. Vad var det då
som hände nu? Jo, Emilie blev inbjuden att delta i Balearen Tour Dressur PUR, 12 - 14 juni 2015. Tävlingen är
en ny fyrstjärning Gran Prix-tävling i dressyr som går av stapeln på Mallorca. Emilie tackade ja till att delta med
hästen Miata. Den här gången var samrådet med familjen extra viktgt. Planering och samarbete krävs när man
ska färdas genom hela Europa och helst lyckas prestera ett gott resultat. På plats kunde de konstatera att
tävlingen var välarrangerad, miljön och anläggningen fantastisk och att tävlingarna var spännande med
många skickliga deltagare från 14 olika nationer. På fredagen vann Emilie sin Grand Prix och 15 gick vidare till
den s.k. “Kuren” där ett eget dressyrprogram bedöms (jfr. fri stil) Även den tävlingen vann hon! Just denna
gång var också prispotten överraskande stor eller vad sägs t.ex om en BMW Cab Z4?

Nästa steg är att delta
i den femstjärniga
klassen i ett Internationellt Grand Prix i
Falsterbo i juli och
därefter på höstens
3-års championat i
Flyinge i oktober.
Den gången med den
unga hästen Elholms
Bonito.

Bilderna från Mallorca med Emilie och Miata
är tagna av Thomas Reiner

Vi säger varmt Lycka till!
Elisabet Sannesjö

Skultunabadet

öppet 13 juni - 23 augusti 2015
Alla dagar kl. 10.00 - 18.00
Kassan stänger kl. 17.15

		
		
		
		

Fyra bassänger

En hoppbassäng med två hoppanordningar, 1 meter och 3 meters- med svikter
En 25 metersbassäng med ett djup på 1,2 – 1,8 meter
En undervisningsbassäng med ett djup på 0,6 meter
En plaskpool för de yngre barnen.

Cafeteria och Minigolfbana med 12 banor
Stora gräsytor och en Beachvolleyplan
Entrépriser:
Vuxen
30 kr
Barn och ungdomar upp till 19 år 15 kr
Familjekort, hela säsongen
650 kr
Barn under 4 år fri entré
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!

Välkommen till Friluftsbadet för alla åldrar!
Telefon: Entrén 021 – 39 38 41.

Cafeterian 021 - 702 08

Åkesta Observatoriet
2015 har av Förenta Nationerna utlysts som ljusets År. Ljuset är vårt ursprung och är nödvändigt för att vi ska existera.
Ljuset är livet. Vad vore inte bättre för att uppmärksamma ljusets år om inte genom att berätta om det nya observatoriet i Åkesta utanför Skultuna?
Amatörastronomen och godsägaren Åke Odelberg byggde det första
observatoriet i Åkesta redan 1939, som han kallade för Stjärnstugan.
Han köpte den optiska delen ifrån Finland av den berömda professor
Vaisäla i Åbo och betalade 10 000 kronor för spegeln, vilket var en stor
förmögenhet på den tiden.
Tillsammans med bland andra fotografen Nils Bergström och skådespelaren Rikard Wolffs farfar, vägdirektören och majoren Abel Wolff gjorde han
många uppmärksammade observationer under 1940 och 1950- talen, som
han dokumenterade med glasplåtar som finns bevarade hos föreningen.
1979 sålde Åke Odelberg Åkesta Gård till Västerås Stad men behöll Stjärnstugan till sin död 1982. Den köptes då av Västerås Stad. I köpevillkoren
förband sig staden att förvalta och driva observatoriet i Odelbergs anda.
Han hade nämligen varit mycket mån om att upplåta och visa observatoriet till astronomiskt intresserade Skultunabor. Många skolungdomar
minns, på äldre dar, hans visningar under kalla vinternätter.

ÄkeOdelberg,imitten,framförStjärnstugan

Föreningen VARF (Västerås Astronomi och Rymdforskningsförening), som bildades 1987, fick hyra anläggningen av Västerås Stad
1989. Man tillverkade en enkel refraktor själva och en av medlemmarna slipade linserna till teleskopet. Detta enkla
instrument användes fram till 2009 då föreningen, genom bidrag ifrån Nya Sparbanksstiftelsen, kunde anskaffa ett
mindre, datorstyrt spegelteleskop. Föreningen hade då också beslutat att investera i ett större och modernare observatorium. Staden styckade av mark och skänkte befintliga byggnaderna till föreningen som blev tomträttsinnehavare.
Man köpte ett begagnat stort teleskop och en vridbar kupol ifrån några äldre amatörastronomer i Bälinge utanför
Uppsala och fraktade det till Åkesta. Genom generösa bidrag ifrån Västerås Stad och privata sponsorer samt många,
många timmars arbete av några av föreningens mest entusiastiska medlemmar så kunde det nya observatoriet invigas
2010. Det visade sig dock att det inköpta 61 cm teleskopet inte klarat tidens tand utan det måste skrotas. Man var
på ruta ett igen. Genom EUs landsbygdsfond, Leader Norra Mälarstranden, kunde finansieringen lösas och fritiden
för några av föreningens medlemmar blev uppbokad ytterligare några år. Ett professionellt nytt teleskop inköptes från
England och är en Sveriges mest avancerade amatörteleskop. Den datorstyrda
drivningen inköptes ifrån Italien. Ett nytt kontroll- och observatorierum
byggdes och utrustade med datorer som behandlar och analyserar bilderna
från den kylda CCD kameran som är monterad på teleskopet. Genom denna
avancerade teknik kan man under gynnsamma väderförhållanden, idag i
Åkesta, nå ut till sådana avstånd och fotografera sådana objekt som det bara
var möjligt att göra för de största teleskopen i världen för tjugu år sedan.
Leader Norra Mälarstranden finansierade också en ny besöksanläggning att
					 användas som före					 läsningssal och för
					 information under
					 mulna kvällar.
					 Ytterligare två
					 viktiga sponsorer är Detnya,kraftfullateleskopetärpåplats
					 Mälarenergi och Sparbanksstiftelsen Nya.
					 Några av våra guider är utbildade amatörastronomer och är
					 knutna till en astronomisk institution vid Uppsala eller vid
					 Stockholms universitet och kan förmedla vad som händer
					 inom forskningsfronten.
fortsättning på nästa sida
Besök i nya observatoriet Urania

forts. från föregående sida

Astronomin och Kosmologin är den vetenskap som utvecklas snabbast. Allt mer sofistikerade instrument på marken
och i rymden ger forskarna nya och förbluffande data som gör att vedertagna teoretiska modeller måste hela tiden
förändras och justeras.
Åkesta observatoriet har en stor besöksverksamhet. Varje år besöker de flesta av Västerås kommuns skolor observatoriet, som har blivit en del av fysikundervisningen. Dessutom har föreningen bokade visningar för andra grupper
som olika idiella föreningar och företag.
Eftersom Åkesta observatoriet är ett av de få öppna observatorierna i Mälardalen är upptagningsområdet stort och
det kommer besökare från alla närliggande kommuner och städer. Vid vackert väder visar våra guider de mest
intressanta objekten som kan ses på norra stjärnhimmeln.
Nyligen skrev ordföranden i Svenska Astronomiska Sällskapet och professorn i Astronomi,
Jesper Sollerman, följande rader:
“ Västerås Astronomi och rymdforskningsförening (VARF) är ansluten som lokalavdelning
till Svenska Astronomiska Sällskapet. Föreningen driver en ambitiös och framgångsrik
visningsverksamhet vid sitt observatorium i Åkesta. Enligt uppgift har man uppemot
1500 besökare varje år, mestadels skolungdomar vilket gör att VARF är en av de största
folkobservatoriet i landet. Vi inom Svenska Astronomiska Sällskapet besökte Åkesta senast
Planeten Saturnus,
2014 och imponerades av vad vi såg.”
fotograferad från Åkesta
			
		
		

Astronomin räknas som den äldsta vetenskapen och det kan hävdas att det		
var astronomin som startade den naturvetenskapliga revolutionen. Ännu i		
våra dagar tjänar astronomin som inkörsport till naturvetenskap och teknik.		

		
			
		
		

Nästan alla människor har någon gång funderat över alldagliga astronomiska
företeelser (månen, solen), stannat till inför ett förmörkelsespektakel eller fått
svindel under en mörk och klar stjärnhimmel. Likaså har de flesta någon 		
gång genom eget funderande eller genom att ta del av populärvetenskapliga
spekulationer fängslats av de stora frågorna:
främmande planetsystem, universums eventuella oändlighet, dess ursprung 		
och framtida öde.

			
		
			
		
			
Nebulosan“GudsHand”
		

Hos många har ett observatoriebesök tänt en gnista som i framtiden kan 		
flamma upp i studie och yrkesval. Det betyder inte att alla besökare blir
astronomer, men vi är övertygade om att dessa inspirationsmoment är
väsentliga för att föra in dagens barn och ungdomar mot en naturveten-		
skaplig bana, av yttersta vikt för framtiden.

Att driva ett folkobservatorium är inte lätt. VARF är en få i landet
med regelbunden verksamhet och ett stort upptagningsområde,
dessutom med en imponerande framtidstro och engagemang.
De är värda allt stöd de kan få i sitt folkbildningsarbete.
För att uppmärksamma Ljusets År 2015 anordnar föreningen, tillsammans med Mälardalens Högskola, en spännande föreläsning av
professorn i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet, Ulf Danielsson
Tid: 22 september kl. 17.30
Plats: Omegasalen vid Mälardalens Högskola i Västerås.
Ulf Danielsson kallar sin föreläsning “Mörkret vid tidens ände”
Hur blir man medlem i VARF?
Galaxer fotograferade från Observatoriet i Åkesta
Det finns två typer av medlemskap.
Ungdomar under 25 år betalar 75 kronor per år. Övriga 150 kronor.
Man blir medlem genom att sätta in årsavgiften på bg 142-8200 och ange namn, adress, telefon samt e-postadress.
Clas Lundberg										
Informationsansvarig VARF

VÅRA
ÖPPETTIDER
Måndag - fredag
kl. 11 - 18
Lördag - söndag
kl. 11 - 17

Välkommen till

Musikträff vid Mittpunkten, Svanå
Fredag 31 juli kl. 18.30
Harakers Hembygdsförening
www.hembygd.se/haraker

Kontaktperson & upplysningar:

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

Inge Dahlqvist, tel. 021-710 91

Conny

60 kr per person. 120 kr per familj. Bg: 129-0212
Ungdomsföreningen: 7-15 år, 50 kr. 16-20 år, 60 kr

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

Medlemsavgift

Försäljningsställen i Romfartuna, Västerås:
Igelsta och Aros Handelshus AB i Vagersta

Vi har ved
för alla tillfällen !

Beställ i god tid
för säker leverans och fast pris
Småsäck
björkved
50:1 m3-säck
på pall
från 500:-

Hämta
gärna själv
eller
beställ
leverans
mot fraktkostnad.

Välkommen!
Johan Elander

0722-97 31 57

Lars Hammarsten

070-654 64 81

www.romfartunaved.se

Vi önskar alla
en skön sommar
fylld av glada skratt
och härliga leenden!
Vi har stängt för semester
6 - 25 juli

Vid akuta besvär ring 021 - 17 65 40

för hänvisning till tandläkare i Västerås

Vi ser fram emot
att träffa både nya och
tidigare patienter igen
efter semestern!

Välkommen !

Folktandvården i Skultuna
Västeråsv. 32 Tel 021-17 65 40

Landslagets Fotbollskola
arrangerades av Skultuna IS, 15 - 18 juni
14 barn, 6 - 10 år, deltog i
årets Fotbollskola i Skultuna.
Fotbollskolan arrangeras
av föreningar över hela
landet i samarbete med
Svenska Fotbollsförbundet
Det är Sveriges och en av
världens största fotbollskolor.
Bara i Västmanland
arrangerades Fotbollskolan
av 16 föreningar!

Jesper Friberg
Spelare, SIS fotboll

EmmaHäggkvist,Skultuna
Spelar i Romfartuna GIF

Ida Eriksson Sahlman
Tränare i SIS

Lucas Pennanen
Spelare, SIS fotboll

Både barn och föräldrar uppskattade de fyra
fantastiska ledarna. Idel rosor till dem!
Under de fyra dagarna fick barnen bl.a. träna och
spela fotboll, bada på Skultunabladet, lattja med
ansiktsmålning och vara med om en work-shop
med Haku-dans. Dessutom berättade barnen att
maten var god och kompisarna trevliga!
Det var inte utan att
det kändes lite trist
när den slutade...

Text & bild:
Elisabet Sannesjö

Kort rapport
från Skultunadagen
13 juni
Dagen arrangerades av Skultuna Mässingsbruk
och Mimer. Medverkande var ett flertal lokala
hantverkare, företag och föreningar.
Som vanligt samlade dagen många besökare
som njöt av fika, korv, hamburgare, fint väder,
trevliga aktiviteter, tillfälle att handla och att möta
vänner och bekanta.

Brandkåren hade uppvisning och fanns sedan kvar hela
dagen med information
Foto: Thomas Klingberg

I lekparken vid Brukshotellet fanns många aktiviteter
för barnen. Åge fanns på plats och visst var det väl
väl Pettson och Findus...?!?
Foto: Karin Lundgren

Nere vid dansbanan fanns flera fina fordon att beundra.
Foto: Karin Lundgren

En annons från
Skultuna SPA

Text och foto: Mac Pompeius Wolontis

Erbjudande Juli - Augusti
HOS OSS PÅ SKULTUNA SPA

Må-Bra-Träff

Samla ihop dina vänner och njut av bad och
sköna behandlingar i vår rofyllda atmosfär.
Ni får relaxavdelningen för er själva.
Valfri behandling, 30 minuter, ingår.
(Massage, Peeling, Ansiktskur, Fotkur)

Här finns badrock och handdukar.
Frukt och kaffe/te ingår.
Ni kan också ta med egen mat och dryck.

3 - 10 personer, 3 timmar

Nu endast

550 kr/person
ord . pris 650 kr/person

Välkommen !
Linda Magnusson
Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se

ViVi säljer,
monterar
säljer, monterar
ochoch
renoverar
renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och
kaminer
kaminer.
Vi utför
även
Vi utför
även
murmur- och
och putsarbeten

putsarbeten

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

Välkommen att fira gudstjänst
i Rönnby kyrkcenter i sommar!

Välkomna till

Kjell Kriegs Sjukgymnastik
Leg. Sjukgymnast och Cert. Akupunktör

5/7 kl. 16.00 GudstjänstStina Pejmo Lundin, präst
Lennart Ögren, kantor
Semesterstängt 29 juni - 31 juli
19/7 kl. 16.00 Mässa
David Berglund, präst
Tidsbokning från 3 augusti.
		
Jan-Erik Eklund, kantor
Jag behandlar olika tillstånd från rörelse-och
2/8 kl. 16.00 Gudstjänst Gunnar Kärrbom, präst stödjeapparaten, t.ex. nacke, axlar, rygg, höft
		
Leif Englund, kantor
Tel. 070 - 642 76 66
16/8 kl. 16.00 Mässa
Karin Sköld, präst
Skultuna
Vårdcentral, Västeråsvägen 32
				
Jan-Erik Eklund, kantor
30/8 kl. 16.00 Gudstjänst
DavidBerglund,präst
		
Jan-Erik Eklund, kantor.

www.svenskakyrkan.se/vasteras

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75
Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Kvalitetsjordar & Trädgård
Kvalitetsjord
Löst och
förpackat

Juli - september har vi öppet
för obokade besök och handel
i Trädgården:
tisdagar och torsdagar,
kl. 10.00 - 18.00
Du når oss året runt på telefon,
helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00,
för beställningar eller
för bokning av besök.

Växter,
redskap,
dekorationer
m.m.

OBS!
Tisdag 30 juni har
vi STÄNGT för
inventering
Välkommen
till oss!

www.aroshandelshus.com
tel. 021-470 48 00, 021-740 27

Dagens lunch, 79:-

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

					

Lunchmeny veckorna 27 - 33

VECKA 27

Måndag 29/6		Isterband med dillstuvad potatis och
			
rödbetor
Tisdag 30/6		Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 1/7		Chili con Carne med ris
Torsdag 2/7		Pasta med skinksås
Fredag 3/7		Stekt fläskfilé med bearnaisesås och
				stekt potatis

VECKA 28

Måndag 6/7		Kassler med mimosasallad och potatis
Tisdag 7/7		Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 8/7		Biff á la Lindström med sås och potatis
Torsdag 9/7		Moussaka
Fredag 10/7		Stekt kycklingfilé med paprikasås och
				stekt potatis

VECKA 29

Måndag 11/7 Kokt lunchkorv med pepparrotssås
				och potatis
Tisdag 12/7		Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 13/7		Persiljejärpar med lingonsylt, sås och
				potatis
Torsdag 14/7		Pasta Calamares
Fredag 15/7		Köttgryta med kokt potatis

VECKA 30

Måndag 20/7		Rökt skinka med legymsallad och
				potatis
Tisdag 21/7		Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 22/7 Baconlindad köttfärslimpa med sås och
				potatis
Torsdag 23/7		Lasagne		
Fredag 24/7		Fläskschnitzel med rödvinsås, ärtor
				och stekt potatis			
									

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

VECKA 31

Måndag 27/7
Tisdag 28/7
			
Onsdag 29/7
Torsdag 30/7
			
Fredag 31/7

VECKA 32

Måndag 3/8
Tisdag 4/8
Onsdag 5/8
			
Torsdag 6/8
Fredag 7/8
			

VECKA 33

Måndag 10/8
			
Tisdag 11/8
Onsdag 12/8
			
Torsdag 13/8
			
Fredag 14/8

Välkommen!
Eie med personal

Korv Stroganoff med ris
Stekt fläsk med lingonsylt och kokt
potatis
Köttbullar med sås och potatis
Stekt panerad fisk med remouladsås
och potatis
Piccata med tomatsås och stekt potatis
Spagetti med köttfärssås
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Pannbiff med löksås, lingonsylt och
potatis
Sommarpotatissallad med rökt skinka
Panerad kycklingfilé med currysås
och ris
Lunchkorv med senapssås och
potatis
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Libanesiska köttbullar i tomatsås
med ris
Kassler Hawaii med paprikasås och
stekt potatis
Helstekt fläskkotlett med gräddsås
och potatis

Vi önskar alla
en fin och trevlig
sommar!
Titta in hos oss när du är
sugen på något gott!

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

© Foto: Elisabet Sannesjö

Melodikrysset
för vecka 30
hittar du på
nästa sida.
Veckorna 31 och 32
är inte tillgängliga nu.
I Skultunabladet
12 augusti
återkommer vi med
melodikrysset
för vecka 33
Lycka till!

Välkommen till Skultuna Allmänna Idrottsklubb / SAIK
Innebandy
Längdskidor

Parkour
Cykel

Baseboll
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

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

Nu tar våra fotbollslag sommaruppehåll
och återkommer i augusti med nya spännande matcher!
Skultuna Hockey bjuder in barn födda 2003 - 2010 till
			

Skridskokul - Skoj på is 2015
•   Startar så fort vi har is på Kvarnbacka
•   Rutinerade, kunniga ledare på isen
•   Möjlighet att låna utrusning
•   Prova-på-möjlighet till en billig kostnad

Vid frågor, kontakta:
Niklas Lindahl, tel. 072 362 72 96
Ungdomsansvarig
Dan Johansson, tel. 073 877 56 02 Materialansvarig Skultuna Hockey
Jari Tilkkanen, tel. 070 201 77 75
Sportchef Skultuna Hockey
Mail: skultunahockey@live.se           Hemsida: www.laget.se/skultunahockey

		
		
		

Vinnare av vårens SIS-tips, fotboll:
1:a pris
2:a pris
3:e pris

Krister Juhlin, 9 rätt
Lennart Svensson 8 rätt (25 mål)
Johanna Lindberg 8 rätt (26 mål)

SIS gjorde 25 mål.
Vi börjar omgående sälja höstens tips.

Vi spelar bingo hela sommaren!
Söndagar kl 15.00 på Lagår’n.
VÄLKOMMEN!
Kansliet håller semesterstängt vecka 29

Skultuna IS önskar er alla en skön sommar!
KANSLIETS ÖPPETTIDER: Måndag - Fredag: kl. 09.00 - 12.00

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

dags att intervjua Annica Avelin som är enhetschef/rektor på Tibble
och Romfartuna skolor och Göran Folkesson, som är rektor på Persbo

och Skultuna gymnasieenhet samt enhetschef för fritidsgården och biblioteket.
Snabbfakta
Namn: Annica Avelin
Yrke:
Enhetschef/Rektor
www.vasteras.se
Ålder:
50
E-postadressentillvårmyndighetsbrevFamilj:
2 barn och sambo
låda är ändrad.

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00

Så här ska det vara:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se 		

På “G”

		
			
		

Hur skulle du beskriva ditt arbete?

Intressant, utvecklande, utmanande och inspirerande

Hur skulle du beskriva Tibble/Romfartunas
arbete? Tibble/Romfartuna skolor är två mycket
VÄSTERÅS PRIDE 25 - 27 JUNI
Med anledning av arrangemanget trivsamma skolor som har hög kvalitet på sina verksamheter.
flaggar vi då med Prideflaggan även i Vad är roligast i ditt arbete?
Att träffa människor och samverka för att uppnå olika mål med verksamhetSkultuna
erna.

Vad är det bästa med Skultuna?

KOMMUNDELSKONTORET Fantastisk miljö. Jag har gått runt och bekantat mig med miljön och det mesta

Kommundelskontoret har öppet
som vanligt under sommaren, d.v.s.
kl. 08.30 – 12.00
måndag till fredag
Tel. 021-39 38 00

finns här för barn och ungdomar. Alla är så trevliga och hälsar när man möts.

Vad skulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare?

Att ni verkar ha en unik sammanhållning och att ni kämpar för att Skultuna
ska utvecklas och bli bättre, vilket jag tycker är fantastiskt. Jag kommer att
göra mitt bästa för att bidra till er sammanhållning och att fortsätta utveckla
Skultuna.

BIBLIOTEKET
Snabbfakta
Välkommen till Skultuna bibliotek Namn:
Göran Folkeson

Vi har öppet:
		
Måndag kl. 13 – 18
		
Tisdag
kl. 11 – 16
		
Onsdag kl. 11 – 16
		
Torsdag kl. 11 – 16
		
Fredag kl. 11 – 14
Hos oss finns mer än 15 000 böcker,
tidskrifter, ljudböcker, film och mycket
annat! Du hittar oss mitt i Skultuna
med en stor gratisparkering precis
utanför. Du använder samma lånekort
som på Västerås stadsbibliotek och
det går utmärkt att lämna tillbaka
det du lånar i Skultuna även i Vsterås
(och tvärtom).

Yrke:
Ålder:
Familj:
Intressen:
Favoritfärg:

Enhetsvcehe/Rektor
60
Fru och tre vuxna barn
Golf, matlagning, korsord
Blå

Hur skulle du beskriva ditt arbete?

Det är mycket varierat. Man vet inte vad som kommer
att hända under dagen, även om man tror det när man
kommer till jobbet på morgonen. Mitt statliga uppdrag
handlar om att värna alla elevers rätt till god utbildning, medan mitt kommunala
uppdrag även handlar om att leda och fördela personalens arbete och att
sköta ekonomin.

Hur skulle du beskriva Persboskolans arbete?

På Persboskolan finns en mycket kunnig och engagerad personal som arbetar
lösningsfokuserat för att ge bästa möjliga resultat för eleverna.

Vad är roligast i ditt arbete?

Vecka 29-30 har vi semesterstängt. Mötet med eleverna! När eleverna trivs och lyckas i sitt skolarbete gläds vi alla
med dem.

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Sommarstängt.
Vi öppnar igen 17 augusti.

FRITIDSGÅRDEN

Vi har stängt veckorna 28-29-30-31

Vad är det bästa med Skultuna?

Närheten i alla avseenden. Korta kommunikationsvägar till förvaltningsledning
och nämndpolitiker och korta fysiska avstånd till hela det fantastiska utbudet
av service- och friluftsanläggningar. Tänk, centrum, vårdcentral, bibliotek,
sporthall, konstgräsplan, friluftsbad, motionsspår och parkourbana inom fem
minuters promenadavstånd!
Vad skulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare? En solig och härlig sommar.

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Telefon 021 - 39 39 10

Tack för hjälp och medverkan!

Onsdag 17 juni avslutades vårterminen på Vallonens mötesplats med en hejdundrande midsommarfest.
Tack alla ni som bidrog till en lyckad dag; Loppisgruppen, bagare, frivilliga/väntjänstare, brukarrådet,
besökare, lottköpare, loppisshoppare, de som skänkte loppissaker och vinster, barn och vuxna som
				
dansade kring midsommarstången, M ormors restaurang och trubadur Mats B m.fl.

Från och med vecka 26 har Vallonens mötesplats sommar och fokuserar på utevistelse.

Håll utkik i mötesplatsens sommarnummer för program i juli och augusti, ges ut den 29 juni.

Mötesplatsen är stängd vecka 30-31
Golf: Nu spelar golfgänget på Vallonen golf varje tisdag kl.14.00 på Skultunabadet.
Golfspel, kaffe och bulle = 25:-

Några datum att lägga på minnet:
Torsdag 25 juni, kl. 13.30
Sabrina Widlund sjunger, vi dricker kaffe tillsammans- Pris 20 kr
Måndag 6 juli
Västmanlandsmusiken presenterar Duo Haväng,
		
Vi dricker kaffe tillsammans. Pris 20 kr
Onsdag 12 augusti
Stig Svärd har bildvisning om djur och natur i samarbete med ABF
		
Vi dricker kaffe tillsammans pris 20 kr
Söndag 23 augusti, kl. 17.00
Soaré
Onsdag 26 augusti, kl. 16.30
Sill & surströmmingsskiva
Torsdag 27 augusti
Heldagsresa till Bergianska trädgården. Pris 400 kr. Först till kvarn!

Glad sommar från personalen på Vallonens mötesplats!

