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Bingo på Skultuna Lagårn!
Söndagar kl. 15.00 Kom gärna i god tid
Du kan antingen sitta i bilen
eller inne i Lagårn och spela.
Godishjul, lotterier och försäljning
av fika, korv och hamburgare finns
Spelpriser:
		
		
		

Förspel
Block
Mini
Rövare
Fifty-fifty

10:25:-/50:5:10:5:-

Spelvinster:
Förspel
1 - 2 rader 400:		
3 - 4 rader 600:		
5 rader
1.000:Block
		
		

1 rad
300:2 rader
500:3 rader
900:Dubbel vinst på 50:- blocken

Rövare
		
		

1 - 2 rader 500:3 - 4 rader 1.000:5 rader
2.500:eller JACKPOTT
40.000:-

		

Mini och Fifty-fifty
50% av insatserna
Utspel: 22 juli och 19 augusti

Vi ses i SIS på idrottsvis!

I detta nummer
kan du bland annat läsa om:
Kåseriet:
Vi vann SKAPA-priset i Västmanland
Härliga entusiaster med härliga bilar
Sommarens öppettider
i företag & verksamheter
Sommaraktiviteter , arrangemang
& utflyktstips på hemmaplan
En “Sten Åke Petersson krönika”
Kom till Gården 4 augusti
Melodikrysset m.m.

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

Trevlig sommar!

		
Hej! Nu är Skultunabladets sommarnummer här och vi får vänta ända tills nästa
			
månad på att det kommer ett nytt. Kanske blir det några lediga dagar här och
där under sommaren i alla fall! En tur till Västkusten, några vändor till Leksand, en sväng norrut, några konsertbesök
... och så en del att pyssla med på hemmaplan. Det är alltid något som pockar på och något som ändå blir liggande
och bidrar till det dåliga samvetet för att det blev ogjort. Jag måste bli bättre på att prioritera ingenting... bara låta
saker hända och möten ske.
Kåsör här & nu är en kvinna från grannbyn som var kåsör en gång redan 2011. Då fick jag gratulera henne till
framgångar inom hästsporten. Nu har hon all anledning att vara stolt över en ny framgång. Jag gratulerar henne
igen och låter dig läsa mer om det här nedan! Välkommen Jonna Borg Zeidlitz!

Till sist önskar jag alla en riktigt härlig sommar!

Elisabet Sannesjö ansvarig utgivare

Vi vann SKAPA-priset i Västmanland!

Elisabet bad mig om att dela med mig av vår uppfinnarresa, som kom av en slump, och det gör jag gärna.
I slutet av 2016 skadade sig en av våra tävlingshästar i nacken, så pass illa att vi inte trodde att han någonsin
skulle återhämta sig. Rådet vi fick av veterinär och massör var att hålla muskulaturen runt området varmt,
så vi tänkte köpa en vetekudde att värma, anpassad för hästens nacke. Denna produkt fanns inte någonstans
i världen, så vi skapade den själva med hjälp av Almi Företagspartner. En fantastisk ledsagare för en rookie som
oss i produktutveckling. Jag vill verkligen rekommendera Almi, som är en kostnadsfri och opartisk rådgivare
och som outtröttat lyssnade på våra våghalsiga idéer. De ledsagade och rådde oss att delta i den årliga
SKAPA-tävlingen där vi skulle framföra en pitch för Västmanlands Innovationsråd, ungefär som ”Drakarna” som
sänts på TV.
Att pitcha (“tala för varan”) för denna kunniga skara människor var nervöst och annorlunda, men otroligt
givande och utvecklande, vi fick feedback av olika slag att ta med oss hem. Eftersom vi med vår enkla hästprodukt, konkurrerade med ingenjörsuppfinningar och andra supersmarta idéer, kunde vi aldrig drömma
om att tänka på vinst. Men där hade vi fel. Innovationsrådet (en grupp av åtta företagsexperter av olika slag) ansåg
att vår produkt var bäst, hade störst möjlighet att nå den internationella marknaden, skapa fler arbetstillfällen
och att den dessutom gav ett mycket litet avtryck på miljön.
Stiftelsen SKAPA instiftades 1985 till Alfred Nobels minne. Det första Skapa-priset delades ut 1986 och är
sveriges största innovationspris. Vi vann Västmanlands SKAPA pris 2017. Förutom äran att vinna, kom en liten
ekonomisk stöttning, för att hjälpa oss igång med företagandet. Dessutom skulle vi representera Västmanland
på den nationella SKAPA innovationsgalan, som gick av stapeln i Stockholm i november 2017. Detta var en
dag med ytterligare en pitch för runt 100 personer, festlighet med trerättersmiddag och mingel med alla andra
superhäftiga innovatörer från hela Sverige. Jag fick äran att sitta bredvid Västmanlands Landshövding Minoo
Akhtarzand, som också är ordförande för stiftelsen SKAPA. En stark och härlig kvinna som jag skulle beskriva
som en fantastisk förebild för andra.
Tyvärr vann vi inte den stora tävlingen, men tillfället gav en massa dörröppnare och kontakter, som inte var
möjligt att förutspå, som att en rad tidningar och magasin tog kontakt med och ville skriva om oss, en radiostation som pratade om vår innovation. Förutom allt detta har vi fått ett par personliga inbjudningar från
bl.a Västerås slott för adventsfirande och för att äta middag med bl.a Minoo och hennes man. Det senaste
är att vi nyligen tagit fram en hel kollektion för häst och hund. Förutom det har en TV-kanal hört av sig och
i dagsläget står i vi i valet och kvalet att deltaga eller ej, men håll ögonen öppna i höstens TV-tablå, om ni
kanske ser oss…
Med detta vill jag uppmuntra andra som sitter på innovativa idéer, som i hemmets vrå ser anspråkslösa ut,
men när idén får luft under vingarna, med exempelvis extern rådgivning, kan det faktiskt bli möjligt att den
kan lyfta och börja flyga!
Lycka till med alla härliga innovationer därute i stugorna! Alla kan!
Jonna Borg Zeidlitz
		

		
		

Skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är Svanen-licensierat,
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Hej!

Nu börjar vi

Sedan 1 juli är jag ny ägare av
Eies Restaurang & Bar i Skultuna.

med hemlagad husmanskost,
dagens lunch och a la carte.
Hämta gärna vår nya meny i
restaurangen.

Min tanke är att satsa på en
fin och trivsam restaurang.
Här
ska du alltid hitta god mat
					
av råvaror med svensk kvalitet
och bra service.
Vi tar tacksamt emot all kritik
och hälsar dig välkommen in
på nya smakupplevelser.

Snart har vi ingång
direkt från Torget!
Ny annons kommer 15 augusti
Jag önskar dig en riktigt

Trevlig Sommar!

Anton

Öppettider:

Alla dagar kl 11 -22

Välkommen!

Anton med personal

Telefon

021-751 11

Västeråsvägen 26, Skultuna

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

Denna gång intervjuar vi Kristina Viljanen Morin som är förstelärare på Tibbleskolan
SNABBFAKTA
Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Kristina
Roligt, utmanande, utvecklande, omväxlande och viktigt! Namn:
			
Viljanen Morin
Hur skulle du beskriva Skultuna skolverksamheters
Yrke:
Förstelärare
arbete?
54 år i september
Skultunas pedagogiska verksamheters gemensamma Ålder:
Familj:
Man, två vuxna barn
vision är:
		
och ett barnbarn.
”Alltid bästa möjliga möte - kunskap, närhet, gemenskap”
		
Även två bonusbarn
Våra ledord är: kunskap, lust, tillit.
		 och tre bonusbarnTibbleskolan är en kommunikativ organisation och den 		 barn.
kännetecknas av ett positivt förhållningssätt. Vi strävar Intressen: Läsa, träna, inreda,
hela tiden efter att var och en ska nå de mål som är 			 umgås med familjen
satta i våra styrdokument. Värdegrundsarbetet är också Favoritfärg: Blå och grön
en viktig del i det dagliga arbetet. Vi är en övningsskola
och det innebär att vi tar emot lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss.
Vad är roligast i ditt arbete?
Arbetet med eleverna är det som är roligast. Även samarbetet med mina kollegor, att vi stöttar varandra och har
roligt tillsammans är viktigt. Ingen dag är den andra lik när man arbetar i skolans värld.
Vad är det bästa med Skultuna?
Att det är nära till det mesta, det finns ett stort utbud av aktiviteter.
Vad kulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare? Ge aldrig upp - med envishet kommer man långt!

Skultuna Messingsbruk
önskar alla en Skön Sommar

Å-caféet dukar som vanligt upp med härligt kaffebröd och fina smörgåsar!

Vi har öppet:
Måndag - fredag kl. 11.00 - 18.00
Lördag - söndag kl. 11.00 - 17.00
Skultuna Messingsbruk Bruksgatan 8 021-783 01
www. skultuna.com www. skultunafabriksbutiker.se

@skultunafabriksbutiker

Välkommen!

SKULTUNA IS

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

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

Kul att det kom så många och firade midsommar
tillsammans med oss på Kvarnbackavallen!

Det var väldigt roligt att så många barn och vuxna var med
och sjöng och dansade runt midsommarstången.
Tack Björn Elfving för att du fixade den fina midsommarstången och tack Oskar Lässman för sång och dans.
Nästan 200 barn provade hinderbanan och/eller hoppade i
hoppborgen. Att fiska ankor, ballongerna, spela på godishjulet och se om man fick något napp i S-ISvaken var mycket
uppskattade aktiviteter.
Ytterligare ett roligt inslag i årets midsommarfirande var
godisregnet. Tack ICA Supermarket Skultuna för sponsring av godis. I kiosken med bland annat två av årets nyheter,
popcorn och sockervadd, var det full fart under hela firandet.      
Under firandet var det många som genomförde 5-kampen och
tipspromenaden. Vinnarna i respektive gren hittar ni på föreningens Facebooksida, Skultuna IS.
Stort Grattis till dem!
Tack Lars Stegnell som tog många
fina bilder under dagen. Ni hittar alla
bilder på föreningens Facebooksida.

TACK till er alla som kom till Kvarnbackavallen och TACK till er alla
som hjälpte till under firandet och bemannade de olika aktiviteterna.

Vi ses i SIS på idrottsvis!

Frisör & Shop
www.romfartuna.se

Välkommen att nominera

Årets Romfartunabo 2018

Ditt namnförslag med motivering
skickas senast 1 september till:
info@romfartuna.se eller lämnas/skickas till
Johanna Funkquist, Tomta 4, 726 91 Skultuna

Priset utdelas vid årets höstmarknad
FAMILJEARRANGEMANG

Jag önskar alla
en fin sommar & semester !
Salongen öppnar igen 23 juli
Kom-ihåg att du även kan boka tid via internet!
Välkommen till
salongen för hela familjen!
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

i musikens tecken med

Maria & Simon

vid Tiondeladan i Romfartuna

söndag 19 augusti, kl. 14.00
Boka in eftermiddagen och se mer
information på vår hemsida och
i Skultunabladet 15 augusti.

Ett samarbete mellan föreningen och Norrbo församling

Vill du medverka vid

Höstmarknaden i Hallsta by
söndag 23 september, kl. 11 - 15
Anmäl dig senast 1 september till

Jag önskar alla
en trevlig sommar!
Jag har semester
7 - 31 juli
Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

info@romfartuna.se eller lämnas/skickas till
Johanna Funkquist, Tomta 4, 726 91 Skultuna

Deltagaravgift: 100 kr.
50 % rabatt för medlemmar

Hyra av bord/marknadsstånd: 100 kr

Trevlig sommar hälsar styrelsen!
Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Lions Club i Skultuna
Vi önskar alla en Glad Sommar!

Välkommen till
Lions Sommarloppis i Brännugnsbacken, Skultuna
Kom och fynda
och/eller lämna saker på vår loppis
Öppet lördagar kl. 11 - 15 hela sommaren!

Se fram emot en aktiv höst!
Vår Cirkelträning börjar igen
torsdag 23 augusti kl 18.00
i Tibbleskolans gymnastiksal

- mer information följer i kommande Skultunablad!

Tack för att du Hjälper Lions Hjälpa !

Café i Harakers Bygdegård

Passa på att ta en fika med hembakat bröd och njut av den härliga miljön.

Öppet kl. 11 - 16, följande dagar:
7 - 8 juli, 28 - 29 juli och 5 augusti
Söndag 8 juli är det även LOPPIS
Harakers Bygdegårdsförening och Hembygdsförening

Härliga entusiaster med härliga bilar!

Nu fortsätter och avslutas uppvisningen av en del av alla de fina bilar som samlades i Tammska parken en strålande
söndag i maj. Vi började i förraförra numret av Skultunbladet (nr 11). Då visades Per Ivar Janssons Ford Fairlane 500,
Galaxie -59, Kent Janssons Mercury Monterey -57 och Kenneth Lönnelids Oldsmobil Cutlass, Bellatrix -68. I förra
numret (nr 12) fick vi se Kent Svanströms Pontiac Catalina 2+2, Peter Westmans BMW Turbo-86 Alpina, Oscar & Annica
Lässmans Volvo Amazon -61, Jan & Sirpa Johanssons Cadillac -58 Coupe, Sirkka & Åke Larssons Mustang GT, 2010,
Åke & Regina Jonssons Plymouth Satelite-68 och Anna-Lena & Kjell Högbacks Mustang GT 2005.
Tack till alla som var där och så genröst visade och berättade om sina klenoder och tack till Kenneth Lönnelid som tog
initiativet och såg till att så många var på plats. Ha en riktigt fin sommar längs vägarna och på alla träffar för motorentusiaster. Nu är det högsäsong för så´na möten och alla vackra bilar!
Elisabet Sannesjö

En Chrysler New Yorker från 1964.
Helt i orginalskick.
Ägaren sedan 3 år, Morgan Jansson,
är en riktig fantast som åker överallt
så fort tillfälle ges !

Terese och Mats-Ola
Bergström vid sin
Pontiac - 55, Star Chief.
Före dem fanns två
ägare i USA och bilen
rullade bl.a. på en plats som heter Racing Sun.
Märket “Huber´s” är ett säljaremblem.

Så ett par med en
bil var, Lena och
Johan Andersson.
Hans Cheva Pic-up,
Step Side -68 står
bakom den Pontiac
Firebird Cab -68,
som hon blev ny
ägare av i september förra året.

Peter Berglind och
Kia Holmund sitter
bekvämt tillbakalutade i sin röda
Plymouth Fury Cab
- 69.
Dom njuter i fulla
drag av bilen och
säger glatt:
“Vi fikar överallt!”

Cadillac Serie -62, cabriole. Årsmodell 1961. Tomas Eriksson har ägt den i 13 år och deltar gärna i bilträffar. Han fikar också gärna och ofta med likasinnade. Många koppar har det blivit och fler blir det!

Dags för en vit Crysler Newport från 1967.
Tro´t eller ej, men den ägs av en man som
alltid varit helt uppfylld av rally och rallykross.
Leif Bygg är ny ägare av denna stiliga
amerikanare!

Katarina och Stefan
Örnerfors vid sin
Dogde Charger 1973,
med 440 motorn.
(Stora motorn/7,3 lit.)

Den pyttelilla pin-upan
i vindrutan har följt
med under många år,
men lät sig inte fotas
med någon skärpa.
Blyg kanske?!

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 augusti:

		
		
		
		
		

Måndag
Tisdag 		
Onsdag
Torsdag		
Fredag 		

kl. 13 - 18
kl. 12 - 17
kl. 12 - 17
kl. 10 - 15
kl. 10 - 14

Välkommen!

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

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.

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
mar ! Svenne
Välkomna & Glad Som

Skultunabadet
Öppet

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

Conny

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

Sommarstängt
4 juli - 13 aug

13 juni - 19 augusti 2018
Alla dagar
kl. 10.00 - 18.00
Kassan stänger kl. 17.15

Cafeteria
Minigolfbana, 12 banor
Beachvolleybana

Välkommen att ringa mig på telefon

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!

Jag önskar alla en riktigt fin sommar!

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

Väl mött igen tisdag 14 augusti

021-752 36

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25

Välkommen

till Friluftsbadet för alla åldrar!

Glad Sommar!
Nu tar vi semester och stänger 9/7 - 27/7
						

Akuta besvär?

					 Ring 021-17 65 40 för hänvisning!

Var rädd om originaldelarna,
						 egna tänder biter bäst !
					

Välkomna åter 30 juli!
Folktandvården Skultuna
Västeråsvägen 32 Tel 021-17 65 40

Ännu en välkommen krönika av Sten Åke Petersson. Kanske något för läsning i hängmattan? Elisabet Sannesjö

Om bristen på idrottsliga framgångar och vad den kan leda till

”Sexton och fem på hundra meter, två och tjusex i stav. Jag blir nog aldrig någon stjärna jag, fast jag
tränat som en slav. Nitton och tre på korta häcken, en och tju´fem i höjd. Jag blir nog aldrig någon
stjärna, jag nej, i botten är jag förtöjd.”
Den här lilla betraktelsen ska inte handla om Thore Skogman – även om han hörde till min ungdoms idoler och jag
genom livet haft stor respekt för hans speciella genialitet. När jag nu ändå fört honom på tal kan jag inte låta bli att
berätta att jag under ett par år i 18 - 20-årsåldern var revisor i föreningen Skultuna Folkets hus och Park. Vid något
revisionstillfälle bläddrade jag några år bakåt i räkenskaperna och hittade då en utgiftspost med texten:
“T Skogman med kusin. Eftermiddagsprogram. 25 kronor.” Jag minns inte om reseersättningen från Hallstahammar
ingick i summan. Men det bekräftar väl bara sanningshalten i att alla har vi varit små!
Nej, textraden av Thore är mera ett sätt att illustrera mina idrottsliga framgångar under livet. Det började svagt och
blev aldrig bättre. Jag tror faktiskt inte att jag har ett enda idrottspris liggande i någon låda eller stående i något
prisskåp.
På den relativa framgångssidan kan jag räkna in att jag faktiskt hoppade 1.50 i höjd i saxstil när jag var i 12-årsåldern
men detta till trots fick jag aldrig klättra upp på någon prispall. Jag var också med i det lag som blev distriktsmästare
i bordtennis för ungdomar inom Västmanlands NTO-distrikt. Det var tremannalag och jag var reserv. Inte en match
fick jag spela men jag var määä! Om jag inte minns fel var det Lars Ove Schilström, Glenn Nordqvist och så någon
jag glömt bort som stod för aktiviteten runt borden medan jag fick titta på, torka racketskaft och fylla på vatten.
Men, som sagt, jag var määä och borde ha åtminstone ett diplom liggande någonstans, men icke.
Min idrottsliga förnedring började redan i de årliga tvekamperna mellan Skultuna och Dingtuna (fast vi kallade dom
för dyngtunnor och de kallade oss för skultunnor.) Det var löpning 60 meter, längdhopp och kast med liten boll så vitt
jag minns. Men mest minns jag att det varje år var kallt och blåsigt och regnigt och att jag frös (särskilt när vi var i
Dingtuna och tävlade) – och att jag aldrig presterade några resultat som avsattes i poäng för oss skultunnor!
Skolungdomens skidtävling resulterade inte heller i några framskjutna placeringar - bara i snorig näsa och frusna
händer och bindningar som hela tiden gick upp. När jag tittade i gamla tidningsklipp som pappa Holger samlat i ett
antal pärmar noterade jag att jag en gång vid en simskoleavslutning kom trea i 50 meter bröstsim vid Jädrabadet.
Men inte ens det resulterade i den minsta lilla mässingsvas.
Visst hade jag skridskor och benskydd och försökte mig på ishockey, men där var jag alldeles för osnabb och oteknisk
och dessutom rädd för både puck och motståndare. Fotboll var lite roligare. Jag hängde nog med i pojklagsträningen
upp till 11-12 års ålder men sedan bar det inte längre. Detta trots att vi något år hade en tränare från Avesta som
vi naturligtvis kallade för Masen. Han körde hårt med oss. Långa löprundor i Persboskogen för att få upp konditionen.
Som höjdpunkt fick vi sedan springa runt ett i minnet gigantiskt flyttblock och hoppa upp mot det med axeln för
att bli hårda i kroppen. Vart Masen tog vägen efter sin sejour i Skultuna vet jag inte, men jag insåg snart att inte
heller fotbollen var ”my piece of cake”. (OBS! Masen kom naturligtvis inte till Skultuna för att träna ett pojklag utan jobbade
på Östra Verken, han som de flesta andra som kom flyttande till bruket.)

Jag har dock ett mycket starkt minne från ett tillfälle då vi cyklade till Hökåsen för att spela en match. Vi skulle byta
om i något slags garage/verkstad nära plan. Jag tog av träningsoverallen och slängde jackan på en tunna med blankt
svart lock som stod där i ett hörn. Döm om min förvåning när jag insåg att tunnan inte hade något lock. Det var en
blank yta av spillolja som snabbt slöt sig om min blå jacka med vita revärer. Det blev en kylig hemfärd och en hel
del att förklara för materialförvaltar’n (= mamma Annie) när jag väl var hemma.
Jag kunde ju kanske haft större framgång i orientering, cykling eller skytte men icke heller där räckte intresse, fallenhet
och träningsvilja till. Min bästa vän under många, många år, Roffe Juhlin, lär enligt min kusin Börje ha svarat: ”Jag
ska inte bli hockeyspelare. Jag ska bli musiker!” när han fick frågan om varför han inte kommit till hockeyträningen.
Jag var helt inne på samma linje och övergav idrottens skadedrabbande aktiviteter till förmån för musiken jag också.
Men det är en helt annan historia!
När det gäller mina fortsatta kontakter med idrotten har det varit som åskådare – men det måste finnas sådana också,
annars blir det inget roligt! Jag har upplevt både den högsta lyckan och den djupaste tragiken vid rink-side, både i
Skultuna, på Rocklunda och nu sedan 25 år i Tegera arena i Leksand. Där står jag längst fram vid rinken i det gungande,
sjungande blåvita hav som kallas för ”Leksand Super Stars”. Välkomna att se mig på C-more när Leksand spelar!
Sten Åke Petersson

© Foto: Elisabet Sannesjö

Melodikrysset
för vecka 32
är ej tillgängligt nu.
I Skultunabladet
15 aug. återkommer vi
med Melodikrysset
för vecka 33

Lycka till!

© Foto: Elisabet Sannesjö

Sommartider på kontoret i Skultuna
Under veckorna 27 - 32 är kontoret öppet:
måndag, torsdag och fredag 10.00 – 15.00
Behöver du rådgivning eller service är du självklart välkommen att kontakta oss på
telefon 021-16 44 50 alternativt e-post skultuna@handelsbanken.se, varje vardag.
På tisdagar och onsdagar finns vi på plats på vårt kontor på Emausgatan 42 i
Västerås dit du också är varmt välkommen.
Glöm inte att du också kan få hjälp och support alla dagar dygnet runt på:
Handelsbanken Direkt 0771-77 88 99 eller Support – Internettjänsten 0771-59 60 60

Vi önskar alla våra kunder en riktigt trevlig sommar!

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Konsert med

Gratis buss t.o.r. Skultuna för dig med konsertbiljett.
Ring 0700 06 46 80 för att boka plats och få upplysning
om busstider. 2 avgångar per väg.

15/7,

15/7,

Information om företag som hanterar avfall i Skultuna
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

SKULTUNA
KOMMUNDELSNÄMND

Kommundelsnämnden
önskar alla kommundelsbor
en skön sommar.
Vänliga hälsningar
från ordförande
och övriga politiker
i nämnden

Det har kommit till kommundelsförvaltningens kännedom att ett
företag som hanterar avfall har etablerat sig i Skultuna på markområdet Kvarnbacka 3:1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har
gjort en tillsyn.
Den information som förvaltningen har fått från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är att anläggningen sorterar, mellanlagrar och
bearbetar avfall. Det är stora volymer som ska hanteras på området
och det finns även avfall kvar från tidigare verksamhetsutövare.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i dagsläget inget att anmärka
på verksamheten. Företaget har en egenkontrollplan där de bland
annat arbetar för att spridning av avfall till närområdet hindras.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer att ha regelbunden tillsyn av verksamheten. De kommer även följa upp eventuella klagomål.
Företaget är måna om en bra dialog med alla i området och kommer
att återkomma under hösten med aktiviteter för att visa och beskriva
verksamheten för allmänheten.
Skultuna kommundelsnämnd är inte remissinstans och fattar inga
beslut eller utfärdar tillstånd gällande företagsetableringar i kommundelen. Detta sker av andra myndigheter och detsamma gäller tillsyn
av verksamheter som hanterar olika typer av avfall.
Eventuella frågor hänvisas till verksamhetsutövaren eller till miljöoch hälsoskyddsförvaltningen.
Lisa Ringbom Axnér
Skultuna kommundelsförvaltning

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15-17

Tel. 021-39 39 10

Några axplock från Vallonens sommarprogram!

				
			
		

Gymmet är öppet hela sommaren

varje dag klockan 07.00 -16.00, även helger.

Visning av gymmet
och försäljning/förlängning av träningskort sker:
Måndag 9 juli
kl. 09.00 – 10.00
Måndag 6 augusti kl. 09.00 – 10.00
Terminskort från den 1 juli – 31 dec kostar 600 kr. 10–kort kostar 270 kr

På gång för både herrar och damer!

På torsdagarna 9, 16 och 23 augusti har vi mjukgympa, kl. 09.00 - 10.15
(Uppehåll 30 augusti och 6 september)

Mjukgympa med uppvärmning, cirkelträning på maskinerna och yoga, avslappning.
Första tillfället gratis, sedan 30 kr.

Mötesplatsen har öppet varje vardag under hela sommaren!
Information om mötesplatsens dagliga program finns i månadsbladet, i Skultunabladet
och på Vallonens
Fb–sida. Månadsbladet kan hämtas på Vallonen.

Varje tisdag kl. 14.00 t.o.m 14 augusti:

Vallonens golfare spelar minigolf på badet.

Vi börjar med golfen på Vallonen igen 13 augusti kl. 09.00
Juli:
Torsdag 12 juli
Onsdag 18 juli
Torsdag 27 juli

Augusti:

Tisdag 14 aug.
		
Onsdag 22 aug.
		
Fredag 24 aug.
Måndag 27 aug.

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00

Kulturcafé med Lars Håkansson. 40 kr
Teknikcafé
Kulturcafé med Margit & Maj. 40 kr

kl. 14.00
Fika från 14.00 i Samlingssalen. 20 kr
kl. 15.00
Västmanlandsmusiken. Fri entrè
kl. 09.00
Brukarråd
kl. 14.00
Teknikcafè
Resa till Bergianska trädgården i Stockholm. Mer information kommer!
kl. 18.00
Stickcafé

Ett stort tack till alla som bidrog till
midsommarfesten på Vallonen!
Se även separata annonser om:
En medarbetarpresentation, shÅppen, Biblioteket och Badet

Onsdag 4/7 Köttfärslimpa, sås och potatis
		
Torsdag
5/7
Korv Stroganoff med ris
		
Fredag 6/7 Fläsknoisett m. potatisgratäng och så
Veckorna 28 - 30 Semesterstängt
Vecka 31 Måndag
30/7
Pannbiffmedsåsochpotatis
Tisdag
31/7
Kassler i ugn
		
Onsdag 1/8 Rostbiff med potatissalled			
Torsdag
2/8
Dillkött med kokt potatis			
Fredag 3/8 Roulader med potatis och sås
Vecka 32 Måndag
6/8
Makaronipudding
Tisdag 7/8 Raggmunk med fläsk
Onsdag 8/8 Korv Stroganoff med ris
		
Torsdag
9/8
Janssons frestelse med prinskorv
Fredag 10/8 Kotlettrad m. stekt potatis och pepparsås
Vecka 33 Måndag
13/8
Falukorvmedstuvademakaroner
Tisdag 14/8 Fläsk med löksås
Onsdag 15/8 Köttfärs-gratäng
Vecka 27

www.skultunalagarn.se

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

VISNINGSTRÄDGÅRDEN I VAGERSTA

UTFLYKTSMÅL

med trädgårdstema & butiksbesök

onsdagar kl. 10 - 16

eller på annan tid enl. överenskommelse
En trädgård för inspiration och drömmar, med blommor, jord, idéer, trädgårdsbod och lekpark
... och en ny liten butik med sköna kläder, smycken, presentartiklar och andra inomhussaker.
Vad sägs t.e.x om hattar & skjortor från Australien för herrarna och sommarklänningar från
Hearts and Roses i England för damer och flickor.

www.aroshandelshus.com

tel. 021- 470 48 00

Välkommen till oss!

