
 

 

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

Nr 14 • •   2015 Onsdag 12 aug • vecka 33 •  Årgång 48

Detta nummer ges även ut på Rönnby

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

Folktandvården Skultuna
Vi erbjuder även Frisktandvård !

Fräscha tänder till fast pris
 

Folktandvården Skultuna
Västeråsv. 32   Tel 021-17 65 40
www.ltv.se/folktandvården

Välkommen
till oss !

Lokalt producerat stallstö 

SPÅN, TORV OCH MIX
- nära & bra -

Hämta själv eller vi levererar !?
 

  

  Välkommen 
  att kontakta 
  oss!
  021-740 27    www. aroshandelshus.com

Vagersta Stallströ, en viktig verksamhet inom Aros Handelshus AB
Vi säljer även halmpellets och spånpellets.

VÄLKOMMEN TILL SKULTUNA BIBLIOTEK
  Vi har öppet:   Måndag   kl. 13 – 19
                        Tisdag   kl. 11 – 17
  Onsdag   kl. 13 – 17
  Torsdag   kl. 13 – 19
  Fredag   kl. 11 – 14
  OBS! Torsdag 13/8 stänger vi 16.00 
            och fredag 14/8 har vi stängt.

Hos oss hittar du mer än 15 000 böcker, tidskrifter, ljudböcker, film 
och mycket annat!
Du hittar oss mitt i Skultuna med stor gratis parkering precis utanför.
Du använder samma lånekort som på Västerås stadsbibliotek och det 
går utmärkt att lämna tillbaka det du lånar i Skultuna 
i Västerås ... och tvärtom.

 Nästa nummer: onsdag 26 aug 2015         Sista dag & tid för annonsbokning: fredag 21 aug, kl.12.00 

Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se



  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

                                                     Hej!  Den som väntar på något gott... (väntar ofta för länge)... Äntligen får vi 
        några sammanhängande sommardagar. Bättre sent än aldrig! De som har sen

semester drog nog vinstlotten denna sommar. Andra lyckades pricka in rätt platser och undvika en del regn och kyla.
Själv är jag ganska nöjd. Med en varm tröja till hands vid behov har sommaren funkat fint. Mellan varven av jobb och 
diverse åtaganden har vi t.ex. hunnit med besök i Jämtland, Mumindalen och Classic Car Week i Rättvik. Barnbarnen 
har haft vattenkoppor alla tre, så nu är den saken avklarad. Vi har njutit av sill & potatis, egenhändigt plockade blåbär,
smulton och svampar... och myggorna har varit mindre besvärande än vanligt. Nu är det bara att glädjas åt en fin 
sensommar med soliga dagar, ljumma, mörka augustikvällar och kanske en och annan kräfta i goda vänners lag.
Kulturprogrammen under vecka 31 i Cirkustältet på Romfartunaslätten blev en succé. Läs mer om det längre fram i bladet. 
All heder åt Malena och Karin som lyckades genomföra sin dröm till glädje för så många! 
Arrangemanget Kom till Gården som gick av stapeln lördag 1 augusti blev också lyckat med besöksmål i sträckningen
Karbenning - Västerfärnebo - Skultuna, som kunde visa upp tre besöksmål: ett i Haraker och två i Romfartuna. 
Samarbetet med Svartådalens Bygdeutveckling är riktigt roligt! 
Även detta nummer av Skultunabladet delas ut på Rönnby. Jag hoppas att det blir lika uppskattat som sommarnumret
blev. Tack för all positiv respons! Om fler annonsörer dyker upp kanske vi har råd att göra om denna utgivning igen.
Hur som helst är det en bra början att fler Rönnbybor vet att bladet finns. I väntan på nästa gång kan man ju alltid gå 
in på vår hemsida och läsa det. Att hämta ett ex. på ICA, Vårdcentralen eller Mässingsbruket i Skultuna går också bra! 
Inte minst i annonserna från Svenska kyrkan och Västerås Kommun ser vi ju att många kopplingar finns mellan Rönnby 
och kommundelen.
Kåsör denna gång är en kvinna som jag aldrig träffat, men som jag ringde för att förstärka kopplingen till Rönnby.
Hon visade sig vara en mycket vänlig, snabbtänkt och tillmötesgående person. Trots kommunikation via telefon och
e-post anar jag glimten av finstämd humor i hennes ögon. Det skulle vara trevligt att träffa henne någon gång! Nu 
får vi i alla fall glädjen att ta del av några av hennes tankar. Välkommen Karin Sköld, ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare 

Tankar om möten som berör
Jag tänker att ett möte mellan två människor är spännande, utmanande och lärorikt. För det påverkar dig och 
den du möter, när ni speglas i varandras ögon, tankar och ord. Fast egentligen behövs kanske inte några ord.
I alla fall inte alltid. Mycket kan sägas med ögonen och med kroppen, men orden kan ge en dimension till, 
både de egna orden och andras.

Jag tänker att vissa möten berör och påverkar mer än andra. Att det ofta är tillfällen då tillvaron verkligen 
bränner till. När känslorna är stora och det inte går att värja sig för kraften som livet och döden bär. Men även
de vardagliga mötena, de som tar plats en vanlig vardag med människor som vi känner väl, kan förändra oss
och vår syn på oss själva och omvärlden. Har man barn i sin närhet händer det förmodligen ofta, eftersom 
barn hela tiden utvecklas och förändrar sitt sätt att tänka, vara och ge gensvar. Att se och uppleva barns ut-
veckling, att vara en del av den livskraften, det påverkar och det påminner om att hela livet är en möjlighet 
till fördjupning och utveckling. 

Jag tänker att det för mig är väldigt speciellt att få möta blicken hos riktigt små barn. Som präst får jag 
möjlighet till det, bland annat vid dop. Spädbarn har ju ett alldeles speciellt sätt att se sina medmänniskor. 
Man känner sig aldrig uttittad, men på djupet sedd. I det lilla barnets blick finns en självklar nyfikenhet och det 
blir ett värdefullt och äkta möte.

Jag tänker att det är viktigt att ta till vara möjligheten till goda möten. Öva modet att vara öppen och tillåta
sig att bli berörd, för det finns en hudlöshet i det djupa, närvarande mötet. En hudlöshet som utmanar, som
kräver mod, men också varsamhet, både om medmänniskan och om oss själva. Jag tänker att respekten och 
tilliten är grundpelare som vi skapar och förankrar i samtalet, i närvaron, i mötet. Tillsammans.

Karin Sköld
Präst och arbetsledare 
i Önsta församling





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

Våra direktnummer:

Johan   021 – 16 44 51
Ida                     021 - 16 44 52
Frida 021 – 16 44 53

Faxnummer  021 – 16 44 55

E-post:  skultuna@handelsbanken.se
Johan 

Gustavsson Frida                               
Gunstad

Ida                               
Håkansson

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 

Byt bank i sommar!
Vi finns nära dig

Vi önskar alla våra kunder 
en lång och fin avslutning av sommaren!

 



Service & Reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

- och även mopeder! 

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. 

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
               Svenne      

   Öppet: Vardagar  kl. 08.00 - 17.00
                   Lördagar  kl. 11.00  -  15.00

Välkomna !

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till en frisör nära dig 
- för hela familjen ! 

Rose-Marie Alm

Frisör &  Shop   
Nu har jag utbildat mig till 

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

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

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

 

Välkommen!
Johan Elander      Lars Hammarsten
0722-97 31 57               070-654 64 81
www.romfartunaved.se

Småsäck
björkved 

50:-   

1 m3-säck 
på pall  

från 500:-

Hämta 
gärna själv 

eller 
beställ

leverans
mot frakt-
kostnad. 

Medicinsk fotvårdsbehandling    450 kr
Fotvårdsbehandling, hembesök   550 kr
Vårtbehandling  230 kr
Fot- och underbensmassage   300 kr
Underbens- och fotspa    620 kr
Frans & brynfärg (inkl. plockning)  350 kr
Medicinsk hand & nagelvård    450 kr
Handmasssage  110 kr

Piercing - Vaxning - Presentkort - Butik

Unna dina fötter lite omvårdnad, 
de ska bära dig genom hela livet!

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

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



Skultunabadet
Öppet till 23 augusti 2015

Alla dagar kl. 10.00 - 18.00
Kassan stänger kl. 17.15

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:   Entrén 021 – 39 38 41.       Cafeterian  021 - 702 08

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

Välkommen till Friluftsbadet för alla åldrar!

Välkommen till Sågdammen, ett naturområde som ligger strax utanför 
Skultuna på vägen mot Haraker. Vi får information av vår guide Gert 
Ericsson. Det finns möjlighet att gå kortare eller längre sträckor uti-
från önskemål. Det fungerar även för de som sitter i rullstol eller har
rollator att vara med, men med begränsad framkomlighet. 
Vi grillar korv (10 kr/st) och dricker festis (10 kr/st) Din mötesplats hjälper 
till med att ordna samåkning eller färdtjänst utifrån behov. 
Kostnad för resan dit och hem betalar du själv. 
VÄGBESKRIVNING FINNS HOS DIN MÖTESPLATSEN I SLUTET AV AUGUSTI
Ett samarbete mellan: Rönnby mötesplats,
Parkgårdens mötesplats, Vallonens mötesplats, 
Råbys mötesplats och Bäckbys mötesplats. 

Entrépriser för dig som inte redan har säsongskort: 
Vuxen, 30 kr.   Barn och ungdomar upp till 19 år, 15 kr 

Barn under 4 år fri entré

Förhandstips!   Mötesplatserna inbjuder ... 
Vänskapsträff vid Sågdammen i Skultuna

Måndag 14 september, kl 13.30. Anmälan senast 9 september till din mötesplats



Önsta församling 
på Rönnby kyrkcenter 

    Vid Rönnby centrum ligger Rönnby kyrkcenter, 
som är en del av Svenska kyrkan i Västerås. 

Hit är man välkommen några dagar i veckan. 
Här presenteras en del av vad som erbjuds:

Måndagar kl. 12.00 - 13.00, fr o m vecka 35: 
Trilla in-soppa

Soppa, smörgås, kaffe & kaka: 30 kr 
Kontakt: bo.hildingsson@svenskakyrkan.se  
Telefon:  021-41 41 11
Onsdagar kl. 15.00 - 16.00, fr o m vecka 35: 

Solstrålarna – en barnkör för barn 6 - 12 år
Kontakt: mia.soderberg@svenskakyrkan.se 
Telefon: 021-40 41 15
Torsdagar kl. 13.30 - 15.00, ojämna veckor 

fr o m vecka 35. 
Mötesplats för äldre – samtal, fika & gemenskap
Kontakt: bo.hildingsson@svenskakyrkan.se 
Telefon:  021-41 41 11

OBS! NYTT!! 
Torsdagar kl. 14.00, jämna veckor fr o m vecka 36: 

Vardagsgudstjänst med mycket musik 
samt kyrkkaffe. 

Kontakt: karin.skold2@svenskakyrkan.se 
Telefon:  021-40 38 06

Gudstjänster på söndagar i Rönnby kyrkcenter:
13/9  kl. 16.00   Söndagsmässa
11/10  kl. 16.00   Gudstjänst med Små & Stora.  

   Solstrålarna.
8/11  kl. 16.00   Gudstjänst med Små & Stora.  

   Solstrålarna.
28/11  kl. 18.00   Adventsvesper. 
    Önsta musikgrupp.
6/12  kl. 16.00   Söndagsmässa.
24/12  kl. 10.00   Samling kring krubban. 
    Solstrålarna.
25/12  kl. 07.00   Julotta. Rönnbystämmorna.
27/12  kl. 16.00   Söndagsgudstjänst. Hiss Dur.
31/12  kl. 16.00   Nyårsbön.

 www.svenskakyrkan.se/vasteras

För mer information om fler 
verksamheter och aktuella gudstjänster 
se hemsidan: svenskakyrkan.se/vasteras 

eller basilikasidan i Västerås Tidning

 

Bruksgatan 8    Tel. 021 - 761 00                
www.skultunaspa.se

e-post:
kontakt@skultunaspa.se

Du bokar enklast
via hemsidan eller 

genom att ringa oss 
på tel. 021-761 00

Välkommen !
Linda Magnusson

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Förhandstips! 
Kul-Tur söndag 6 september

Annons kommer i nästa Skultunablad
Harakers Hembygdsförening

Öppettider
HOS OSS PÅ SKULTUNA SPA

Tisdag - torsdag kl. 12.00 - 17.00 
och när vi är på plats för

bokade besök & behandlingar

Pensionärer och studenter
15 % rabatt på massage, 40 minuter,

på tisdagar kl. 09.00 - 13.00 
Klippkort och presentkort gäller inte då.







          Välkommen till Bergianska trädgården
          Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med
två innehållsrika växthus, Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Här finns växter från hela världen, t.ex. 
medelhavsområdet och tropikerna. Trädgården ligger naturskönt vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm. 
Förutom hundratals träd- och buskarter, stora gräsytor med blommande örter finns växtsystematiska kvarter där 
man ser hur växter är släkt med varandra, växtgeografiska områden såväl som frodiga köksväxtland, örtagård och 
frukt- och bärträdgård. En plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.
 Kostnad:  400 kr. I priset ingår bussfika, guidning av utemiljöerna i trädgården och lunch i orangeriet.
    Det finns rullstolsplatser på bussen. 
Den som vill gå in på Edward Anderssons växthus betalar själv 60 kr i entré. Entré till Wictoriahuset kostar 20 kr. 

Anmäl intresse senast 25 augusti till din mötesplats eller till Pia på Vallonen i Skultuna. 
Tidsplaneringen för avgång vid mötesplatserna blir klar först när vi vet vilka mötesplatser som vi skall stanna vid. 
Obs! Din bokning av plats är bindande. Betala direkt vid bokningen till din mötesplats!
För frågor kontakta: Pia 021-39 39 10, Catarina 021-39 36 35, 
                                    Siv 021- 609 86 eller 070-245 46 88
Ett samarbete mellan Vallonen, Tillberga, Rönnby, Råby och Bäckbys mötesplatser.

Bussresa 
till Bergianska trädgården
Torsdagen den 27 augusti

Upphämtning från Mötesplatserna 
mellan kl. 08.00 – 09.00

Hemfärd från Bergianska kl. 15.30

KULTUR PÅ VISCHAN  28 juli - 1 augusti  EN VERKLIG SUCCÉ BLEV DET!
Ett cirkustält på Romfartunaslätten till bredden fyllt av olika kulturaktiviteter i dagarna fem. Cirkustältet bjöd på 
massor av olika aktiviteter och workshops som t.ex. animering, cirkuskonster, luffarslöjd, charleston, silversmide, 
järnsmide, filmvisning, sandanimation, ljudspaning, lappteknik, målning, akvarell, nålbindning, inblick i skapandet 
av barnfilmer med Catti Edfeldt och Lena Hanno-Clyne etc. Det var ett härligt myller av människor varje dag!
På invigningsdagen spelade Bröderna Lindgren med bl.a. Swedish Tiger för ett fullsatt tält. De andra kvällarna 
bjöd på föreläsning om den glömda kvinnohistorien med Eva Azcarate och konserter; Allan Edwall show med 
Rolf Lydahl och Torbjörn Grass och jamkväll med artister som: Ulf b Fernquist och Anders Englin, Torbjörn Grass,
Reine Fiske från Dungen, Träd, Gräs och Stenars basist Sigge Krantz, Tord Bengtsson som spelat med National-
teatern, Roland Keijser från Blå Tåget och jazzmusikern Bengt Beche Berger.

I cirkustältet fanns varje dag en skapande verkstad med färg och byggmaterial, drakbyggarverkstad och en station 
för stora såpbubblor. Läshörna och spelhörna med schack och pussel och den som behövde vila en stund kunde
lägga sig i myshörnan med en fallskärm som tak. På lördagen hembygdsmarknad med när- och hemgjort. Blev man 
hungrig fanns det alla dagar & kvällar gott hembakat fikabröd, våfflor och korv.
Folk från hela länet och från Stockholm, Strängnäs och Enköping gästade KULTUR PÅ VISCHAN. 
Tack till alla besökare, alla hjälpande händer och alla medverkande!                       Malena Engström och Karin Toll
Fler bilder kan du se på hemsidan: www.kulturbasen.se

Publik på ingång till Bröderna Lindgren
Foto: Niklas Sandahl-Fransson

Rolf Lydahl & Torbjörn Grass 
Foto: Jan Gustavsson/Fridhems Photo

Öppen skaparverkstad 
Foto: Malena Engström



Välkommen!
Eie med personal

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

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

VECKA 34
Måndag 17/8  Skink-och makaronigratäng
Tisdag 18/8  Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 19/8  Färsfylld paprika med tomatsås och ris
Torsdag 20/8  Ärtsoppa och pannkakor med 
     sylt och grädde  
Fredag 21/8  Fläskfilé med potatisgratäng 

Dagens lunch, 79:-          Vardagar kl. 11.00 - 14.00
I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny veckorna 34 - 35

VECKA 35
Måndag 24/8  Ugnsgratinerad falukorv med potatis
Tisdag 25/8 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 26/8 Wienerfärsbiff med sås och potatis 
Torsdag 27/8 Fiskgratäng med kokt potatis 
Fredag 28/8 Fläskkotlett Hawaii med sås och
                            stekt potatis

Jacki Cedervall
021-18 61 10

  Tel. 021-18 61 10                              www.kvartersmaklaren.se    
 Bruksgatan 8, 726 31 Skultuna     info@kvartersmaklaren.se
 Besöksadress:  Skultuna  Messingsbruk, “Textilen” 1 tr.

Se även hemsidan för mer information om: 
• Traditionell mäklartjänst

• Marknadsvärdering

• Skrivuppdrag   

• Gåvobrev         

Ljust och trevligt kedjehus i 1½ plan, 
med hel källare och vidbyggt garage. 
Taket är omlagt, grunden dränerad 
och badrum är renoverat! 
Lagom stor tomt, i bästa solläge, 
med stor inglasad altan.

Stockvägen 26             1 525 000 kr/bud
Bo + biarea: 96 + 105          Byggår 1959
Friköpt tomt 317 kvm              

Energiklass  

Visas torsdag   13/8   kl 17.00 - 17.30
samt söndag    16/8   kl 14.00 - 15.00  VÄLKOMMEN PÅ VISNING !

BÄSTA LÄGET I KEDJAN ?!

 
  

 
     



© Foto: Elisabet Sannesjö



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

KANSLIETS ÖPPETTIDER:  tisdag - torsdag: kl. 09.30 - 11.30

Seriematcher fotboll Kvarnbackavallen
  Fredag  14/8  kl 19.00  SIS A – Babylon FK
  Söndag  16/8  kl 17.00  SIS P01/02 svart – Forsby FF
  Måndag 17/8  kl 18.00  SIS F03/04 – Skiljebo SK
  Onsdag  19/8  kl 18.00  SIS F03/04 – Barkarö SK
  Onsdag  19/8  kl 19.00  SIS A – Surahammars FK
  Torsdag  20/8  kl 17.45  SIS P04/05 svart – Köping FF
  Söndag  23/8  kl 16.00  SIS P06/07 – Skiljebo SK
  Söndag  23/8  kl 17.00  SIS P01/02 röd – Västerås IK
  Tisdag  25/8  kl 17.45  SIS P04/05 röd – Fagersta Södra IK

Bingon på Lagår´n
Missa inte extra utspel (1000+1000+2000 kr) på bingon på Lagår’n, söndag 16/8, kl 15.00!

Ändrade öppettider på kansliet
P.g.a. sjukdom håller kansliet tills vidare endast öppet tisdag - torsdag kl 09.30-11.30!

Skultuna Hockey
Skultuna Hockey bjuder in barn födda 2003-2010 till Skridskokul, Skoj på is 2015
	 	 	 •		Startar	lördag	förmiddagar	så	fort	vi	har	is	på	Kvarnbacka.	
    Preliminärt från vecka 42
	 	 	 •	 Rutinerade,	kunniga	ledare	på	isen
	 	 	 •	 Möjlighet	att	låna	utrusning
	 	 	 •	 Prova-på-möjlighet	till	en	billig	kostnad

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

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

Intervjuserien - Denna gång intervjuar vi Zakaria Yahye som bott i Skultuna 
sedan 2007 och som är väldigt engagerad i att utveckla Skultuna till att 
fortsätta vara en plats där människor trivs och känner livskvalitet.

Berätta lite om dig själv 
Jag heter Zakaria Yahye, är född 1989, och kom från 
Somalia till Sverige i mars 2007. Jag är en öppen och
omtänksam kille som pratar mycket och på flera olika
språk. Jag är som person en nyfiken kille som gillar att
lära mig mycket och jag lär mig mycket och på kort tid.
Vad tycker du är det bästa med att bo i Skultuna? 
Det bästa med att bo i Skultuna är att alla människor är trevliga mot varandra.
Det är ett lugnt och tyst område och många känner varandra. Det är ett litet 
område med bra skolor, restauranger och en bra mataffär. 
Vad betyder Skultuna för dig?
Skultuna betyder ganska mycket för mig. Det är första stället jag kom till när jag 
flyttade till Sverige. En massa saker har hänt, men Skultuna blir bara bättre och 
bättre. Jag har bott i Skultuna 8 år och det har liksom blivit ett ställe i hjärtat. 
Hur vill du att Skultuna ska utvecklas i framtiden?
Jag vill att Skultuna ska bli bättre och bättre. Det spelar ingen roll vad vi gör 
eller hur vi gör men det viktigaste är att vi som bor här ska jobba tillsammans 
för att göra området bättre. 
Vad skulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare?
Jag skulle vilja hälsa dem att vi alla måste jobba tillsammans för att göra 
Skultuna till ett ännu bättre samhälle att leva i. 

Snabbfakta
Namn:        Zakaria Yahye Mohamud 
Ålder:         26 år 
Familj:        Singel, mamma, pappa och syskon 
Intressen:  Fotboll
Jobbar:      Truckförare på Coops terminal 

På “G”
MÅNDAGSKLUBBEN 24/8
Välkommen på poolparty 

med Hawaii-tema!
Vi är på Skultunabadet kl. 16 - 19, 

badar och grillar hamburgare. 
Fri entré. Mat till självkostnadspris!

Måndagsklubben = alla är välkomna,
ingen föranmälan, inga åldersgränser.
Om du går i årskurs 6 eller nedåt, får du
endast komma in i målsmans sällskap!

Ruskväder = inställt! 
Håll koll på Måndagsklubbens 

facebooksida för aktuell information



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

SKOLSTARTEN PÅ TIBBLESKOLAN OCH ROMFARTUNA SKOLA

Onsdag 19 augusti - Heldagsresa till Lagersberg. 
Endast för husets boende. Föranmälan.

Torsdagen den 20 augusti
kl. 10.00  Styrketräning, ute
kl. 10.30  Gymnastik, ute
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Trädgårdstäppa
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans 

Fredagen den 21 augusti
kl. 12.00 – 13.00   Rotary har sitt första lunchmöte
                                för terminen. Egna ärenden.
kl. 14.30               Fredagsfika

Söndagen den 23 augusti, kl. 17.00   Soare

Måndag 24 augusti - Mötesplatsen är stängd idag

Tisdagen den 25 augusti
kl. 09.00 – 11.00  Brukarråd
kl. 11.00               Högläsning på 15
kl. 12.30 – 16.30   Vi åker till kajen i Västerås och
lyssnar på Göran Fristorp. Föranmälan.
Färdtjänst 70 kr och fika vid kajen 50 kr

Onsdagen den 26 augusti
kl. 10.00  Styrketräning, ute
kl. 10.30  Gymnastik, ute
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 16.30  Surströmmings & Sillfest tillsammans 
med Rönnby mötesplats. Pris 100 kr, föranmälan. 
Trubadur; Lars Håkansson. 
Du väljer silltallrik eller surströmmingstallrik

Onsdagen den 12 augusti
kl. 10.00  Styrketräning, ute
kl. 10.30  Gymnastik, ute
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Bildvisning av Stig Svärd
Bildvisningen handlar om djur och natur med 
många vackra bilder på bl.a. fåglar vid Asköviken
och Skånes NV kust. Det blir även naturbilder 
från tidiga morgonstunder vid Asköviken.
Ett samarbete med ABF

Torsdagen den 13 augusti
kl. 10.00  Styrketräning, ute
kl. 10.30  Gymnastik, ute
kl. 13.30  Trädgårdstäppan
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans

Fredagen den 14 augusti
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 17 augusti
kl. 09.00  Första träffen för terminen för Dig som  

 spelar inne-banegolf, Välkommen!
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30   Trädgårdsbesök, Marianne. Föranmälan.
  Vid dåligt väder ser vi på film

Tisdagen den 18 augusti
kl. 14.00  Sista träffen för dig som spelat 
  ute-bane-golf på badet
kl. 10.30  Chigong
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Trädgårdsbesök, Marianne.
Om vi redan varit hos Marianne har vi “Trädgårdstäppa”

C KOMMUNDELSKONTORET   Vi har öppet måndag till fredag kl. 08.30 – 12.00
C ÖPPNA FÖRSKOLAN   Vi öppnar igen måndag 17 augusti
C TACK   Jag vill tacka alla som arbetat på förskolorna i Skultuna och Romfartuna i sommar. Ni har gjort ett
           fantastiskt jobb!   Carina Sandström Enhetschef/ förskolechef

C SE ÄVEN SEPARATA ANNONSER OM:  • Skultunabadet   • Resa till Bergianska trädgården 
                                                                                        • Vänskapsträff vid Sågdammen   • Skultuna bibliotek

För Tibbleskolan gäller följande: Eleverna börjar skolan torsdagen den 20 augusti. 
Vi har  upprop klockan 10.00 vid scenen på skolgården. 
Skolskjutsarna avgår 1 ½ timme senare än vanligt hemifrån och går tillbaka hem kl. 11.30.

Romfartuna skola: Eleverna börjar skolan torsdagen den 20 augusti kl. 10.00. 
Skolskjutsarna avgår 1 ½ timme senare än vanligt hemifrån. Uppropet tar ca 1 ½ timme.

Behöver du mer information om skolstart och skolskjutstider är du välkommen att kontakta respektive skola

  
 

    




