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Nyfiken på vad vi gör på scouterna? 

Vi har egen produktion av stallströ

SpÅN, tOrv Och mix !
  välkommen 
  att kontakta 
  oss!
  021-740 27    www. aroshandelshus.com

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

I detta nummer kan du bland annat även läsa om:
a Kåseriet “Jag ska bara”
a Glimtar från Island
a Musikgudstjänst och grillkväll i Romfartuna  
a Cirkelträning i höst
a Aktuella fotbollsmatcher på hemmaplan
a Bussresa till Gysinge och Ulva Kvarn
        m.m.  m.m.

 

 



  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! 
   Vilken sommar! Ris men mest rosor! Lite för svalt emellanåt kanske. Lite väl mycket 
flugor och getingar. Inget större problem med knott och mygg. Som vanligt många trevliga arrangemang i och utan-
för sommarhagen. Allt, å andra sidan,  beroenda på vem man är, var man är och vad man vill. Min sommar har inne-
hållit en fin midsommarhelg, en liten tur till Island som du kan läsa mer om längre fram i “bladet”, några utflykter 
här hemma, Classic Car Week i Rättvik med Classic Lady som det stora numret för vår del. Både dotter och dotter-
dotter hängde med i bilen. Vi var tidsenligt klädda och lyckade få en tredjeplacering till lilla Lisas stora förtjusning. 
Hon, snart fyra år, traskade stolt fram och tog emot en blombukett som nästan var lika stor som henne själv och fina 
priser. Ett alldeles eget pris fick hon också i form av en heldag på Sommarland i Leksand. Det gav mersmak minsann!
Med barndop, bröllop, grillkvällar, pannkaksfest i trädgården, firande av födelsedagar och annat smått och gott har 
jag nu en fin samling minnes att njuta av framöver. 

Kåsör den här gången är en kvinna som bor i den delen av Munga som vi tidigare kallade Munga fritidsområde. Jag 
är extra glad för att just hon tackade ja till medverkan. Trots mina fem år med “bladet” och över 100 flitigt skrivande
kåsörer har jag inte lyckats få med någon från det området förrän nu och det bor ju gu´bevars många där. Både
fritidsboende och permanentboende. Den här kvinnan har jag mött i vår lilla trädgårdsbutik några gånger. Det är 
alltid kul med genuint trädgårdsintresserade kunder och den här unga damen är därtill alltid glad, trevlig och tålmodig. 
Trots att hon ibland fått vänta innan vi dykt upp är hon alltid lika positiv och överseende. 
Välkommen Marie Berglund. Roligt att ha dig med även på den här sidan!             

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

fortsättning på nästa sida.

 

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

Våra direktnummer:
Johan   021 – 16 44 51
Ida                     021 - 16 44 52
Ville 021 – 16 44 53

Faxnummer  021 – 16 44 55

E-post:  skultuna@handelsbanken.se

Välkommen!
Johan 

GustavssonIda                               
Håkansson

Ville                               
Torppa

fortsättning från föregående sida 

Se över dina bankaffärer efter semestern 
Har du till exempel tagit tag 

i ditt pensionssparande eller buffertsparande?  
Om inte så boka en tid, så hjälper vi dig. 

Du med firma...
Vi är bra på tjänstepension!

Kolla med oss.

Jag ska bara
Hej, jag är en levnadsglad tjej på 37 år och jag gillar... eh... öh... Ja hur börjar man egentligen ett kåseri?!? 
Låter fingrarna dansa över tangentbordet och skapa ord och fyndiga meningar med fantastiskt innehåll som 
har betydelse och gör skillnad! Jajjamensan, men ni får hålla tillgodo med mig och mina bokstäver istället.
Glimtar ur den sanna historien om mitt liv!

Jag har alltid älskat naturen, att odla och pyssla. Så kom det sig att jag tröttnade på storstadslivet i Stockholms 
innerstad där jag bodde i en etta på 24 kvm, med utsikt över Karlbergskanalen från mitt enda fönster, levde
i sus och dus, nöd och lust! Jag hittade mitt lilla hus i Munga och sålde lägenheten i Stockholm, nu var jag 
tillbaka till min uppväxtort!

Ivern att äntligen få leva "livet på landet" och friheten med egen trädgård och drömmar om en viss självför-
sörjning på hobbynivå resulterade såklart i en del ogenomtänkta handlingar och val, allt i sann ADHD-anda!
Göra iordning plats för köksträdgård började jag med innan vi flyttat allt bohag och några höns införskaffades 
innan hönshuset ens blivit inrett eller husets innerväggar blivit målade från bastufuru till luftigt vitt! Så där satt
jag i min bastu på landet, odlade och tittade på hönsen... och som jag älskade det!

Ja, ungefär så här långt hann jag innan jag kom på att "jag ska bara", och nu sitter jag här igen någon dag innan 
deadline, alldeles för sent på natten och bannar mig själv för att jag aldrig kan vara ute i god tid ... men det 
började ju så bra! Började skriva flera veckor innan jag behövde ha det klart. Tanken var ju god, men som alltid 
så “ska jag bara” först. För det finns ju så mycket annat som lockar när det finns gott om tid över (och när det 
är ont om tid också)! Nyfunna intressen som skriker efter uppmärksamhet, som jag bara måste utforska, lära 
och utöva, införskaffa, samla, nu nu nu! Vipps är alla förpliktelser, måsten och borden bortglömda, vett och 
sans ett minne blott! Jag byter ofta fokus, men när jag väl är inne i något blir jag ofta helt insnöad.

Allt handlar om just den hobbyn, det ämnet, den idén och kunskap inhämtas och saker införskaffas. Tur i oturen
är att jag är hyfsat sparsam av naturen och älskar återbruk, DIY (do it yourself) och liknande, jag är en mycket 
god problemlösare och är även ganska duktig på att fynda saker billigt eller rent utav gratis. 

                Annars hade detta ständiga bytande av intresse kunnat bli dyrt, 
mycket dyrt! För nu har jag ju ett helt hus och en bod att fylla med mina intressen, och redan efter bara ett 
par år så vadar jag i fjädrar, fårull, plotter och pyssel. 

I gengälld har jag på kort tid lärt mig tvätta råull, karda, kamma och spinna ull till garn, färga det med växter 
från naturen, göra egna sländor och spinnrockar, gjort hårsmycken av vackra fjädrar, saftat älggräs, gjutit i 
betong, gjort egna ljus, tovat veganfällar av ull m.m. etc. etc. ... Pust!

Jag har många gånger tänkt starta eget, för drivet är det inget fel på för det mesta... men vad? Man kan ju inte 
bara lalla omkring och fritt skapa, lösa problem, samla, pyssla, plantera, umgås med sina hundar och vara 
vaken på nätterna och sova på förmiddagarna! Nej, det måste ju vara lönsamt också, fyndigt, fantastiskt, 
kreativt, ha betydelse och göra skillnad! Jag får nog hålla tillgodo med mitt säsongsjobb på välkänt trädgårds-
center medan jag kommer på den ultimata, hållbara idén.
   Tur att det finns saker som i alla fall är beständiga och 
   ständigt återkommande. Mitt hem är t ex. i ständigt 
   behov av rejäl urrensning och storstädning. Jag  

  har alltid glömt bort något. Jag älskar att odla och 
   trädgårdera och är alltid skitig om fingrarna, vår till
   höst, och jag letar alltid efter mina handskar! 
   När hösten kommer bara måste jag ut i skogen och 
   fylla korgen med svampar och 
   bär! 

  Och alltid, jämt ska jag bara...!

  Marie Berglund

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



        
 

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   Telefon: 076-945 76 76    
e-post: Skultunais@hotmail.com               www.skultunais.se       

Några glimtar från en tur till Island
Island, ett så spännande land! Jag har länge velat åka dit men något har alltid stått ivägen. Dyrt. Lång väg över kallt hav. 
Tid. Så kom då erbjudandet att få följa med goda vänner dit. Det underlättade och så här efteråt kan jag säga att jag är 
evigt tacksam för förslaget. Lång väg över kalla hav. Inte alls! Direktflyg från Västerås gjorde resan både snabb och lätt. 
Dyrt. Jovars, men inte mycket dyrare än hemma just nu. Tid. En långhelg på Island räcker faktiskt för att upptäcka en hel del
och så kan man ju åka dit igen nu när man fått blodad tand! 
Först och främst huvudstaden Reykjavik. Rejk (rök). Vik (vik). Alltså: Rökviken. 
Vikingarnas benämning på platsen där många varma källor skapade rök och 
där man kunde stanna för att tvätta både sig själv och kläderna i varmt vatten. 
Till och med på vintern. Numera en stad som till ytan är större än Paris men 
till invånarantalet knappt som Västerås. Gamla anrika hus blandas med ny
design och fantasifulla inslag syns överallt som t.ex. cyklar som cykelställ, 
grindar och utsmyckning. Vi var där mitt i EM-yran och därför hade man snabbt 
etablerat ett EM-torg med storbildsskärm där alla kunde mötas, titta på alla
matcher och dela stoltheten över de egna spelarna och Lagerbäck. Stämning!

Träningstider för ungdomar
Fotbollskul 10/11  måndagar   kl 17-18 
Flickor 08/09  tisdagar      kl 17-18
Flickor 06/07  tisdagar      kl 18-19
Pojkar 08/09  onsdagar    kl 17-18
Pojkar 04/05  tisdagar      kl 17-18.30  
                      torsdagar   kl 17-18.30

Kvarnbackavallen, A-lagets matcher 
  Söndag 21 aug.  kl. 15.00   SIS - Skinskattebergs SK
  Onsdag 31 aug.  kl. 19.00  SIS - Arboga Södra IF

Restaurangchansen
Från och med  25 augusti går det att
köpa Restaurangchansen. 
I år kan du få den som app eller häfte.

Kansliets öppettider: 
Tisdagar                     kl. 14.00 - 18.00 
Onsdagar - fredagar   kl. 09.00 - 13.00

Vi ses i SIS på idrottsvis

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
               Svenne      

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. 

   Öppet: Vardagar  kl. 08.00 - 17.00
                   

Välkomna !

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

världens renaste vatten direkt 
i kranarna, värme och energi.
Innan man lärde sig bemästra 
denna tillgång skövlade man
skogen för att få kol. Nu görs 
stora insatser för att ersätta 
den jord som därför har för-
svunnnit från ön. Från Alaska 
har blå lupiner importerats
och planterats som ett av alla
sätt att binda jorden. 
Även fisket är viktigt och tur-
isterna ges möjlighet både att 
delta i  valskådning och njuta 
av goda fiskrätter (undvik val!)
Gullfoss (det gyllene vattenfallet) 
är ett annat mycket naturskönt 
fenomen väl värt att besöka!

Elisabet Sannesjö

Naturen bjuder på mycket att göra och vackra platser att beskåda. Bada i Blå Lagunen. Rida på Islandshästar. Se och 
låta sig imponeras av gejsrarna och förmågan att dra nytta av förmånen att ha dem. Från de varma källorna får man
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                                Paketpris
Ögon- & brynfärg 

inkl plockning av bryn, 400kr 
  Endast fransfärg  220 kr
  Endast brynfärg  170 kr
  Endast plockning av bryn  120 kr 

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Välkommen !

Träna i HösT
CIRKElTRänIng - konditions- och styrkepass 
som du kan anpassa till din egen nivå och som passar 
både män och kvinnor.                                Välkommen!

 
Tibbleskolans gymnastiksal
Torsdagar kl. 18.00 - 19.30

 Vi startar vecka 33, torsdag 18 aug.
Välkommen! 

                 lions Club stöder friskvård i Skultuna

Föranmälan krävs inte. Kostnad: 400 kronor/termin eller 50:-/gång
Ev. överskott går till lions hjälpverksamhet. 
Har du frågor? Välkommen att kontakta:

Eva Wahlberg gertsson, 021-763 43 eller Sussi Eriksson, 021-706 76

www.romfartuna.se

Lördag 20 augusti kl. 18.00

Musikgudstjänst 
med Maria A Häggqvist & Simon Ludvigsson 
i Romfartuna kyrka och med efterföljande 

Grillkväll 
vid Tiondeladan. Grillade hamburgare, lätt-
drycker, kaffe & kaka finns att köpa. Det går
också bra att ta med egen picnic-korg.

Årets Romfartunabo 
tillkännages

Välkommen!
Ett  samarbete mellan 

norrbo församling och Romfartuna Hembygdsförening 

Nyhet: Ansning av bryn för män, 120kr



  
 
         
                     
  

    

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

Välkommen till Skultuna bibliotek
Vi har öppet:

Måndagar  kl. 13 – 19
Tisdagar     kl. 11 – 17
Onsdagar   kl. 13 – 17
Torsdagar   kl. 13 – 19
Fredagar    kl. 11 – 14

Förhandstips: 
Boka in måndag kväll 5 september redan nu!

Då blir det Kulturfest i och utanför biblioteket!

Fortsättning på programmet torsdag 25 augusti:
kl.18.00 – 20.00 Skultuna Rotary har kvällsmöte 
               med mat & pub
Gäst: Minoo Akhtarzand som är landshövding i
Västmanlands län sedan 1 februari 2016. Senast 
arbetade hon som landshövding i Jönköpings län.
Under åren har Minoo Akhtarzand också arbetat
som länsarbetsdirektör i Uppsala län, varit general-
direktör vid Banverket och har haft ledande 
befattningar inom bland annat Vattenfall. 
Alla är välkomna! Mat & kaffe 100 kr. 
Anmälan till pia.willen@vasteras.se
Fredagen den 26 augusti
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 13.00  Spelstugan på 15 utgår
kl. 13.30  “Herrarnas”
kl. 14.30 Fredagsfika med tårta
Måndagen den 29 augusti
kl. 09.00  Bangolf (inomhus). Nya och gamla   

 spelare hälsas välkomna.
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Vi plockar upp potatisen i landet till  

 onsdagens kulturpub
kl. 18.00  Stickcafé
Tisdagen den 30 augusti
kl. 08.30  Väntjänst möte
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 13.30  Teknikcafé
kl. 13.30  Boule
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans
Onsdagen den 31 augusti
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 11.00  Gymnastik ute
kl. 12.00  Grillbuffé i matsalen
kl. 15.00  Tipspromenad sitter uppe på 
  Bättringsvägen 
kl. 16.30 – 19.15   Kulturpub med JATA
kl. 16.30  Vi äter surströmming eller silltallrik
kl. 17.30  Kaffe & kaka (20 kr)
kl. 17.50  Dragning av lotterier
kl. 18.00  Uppträdande av JATA (Jazz på vinden)
kl. 19.15 Slut för idag!
Matbiljett = 100 kr. Kaffe = 20 kr.
Endast musikbiljett = 50 kr. 
Boka vad Du vill äta hos personalen. Det finns 
en anmälningslista i receptionen på Vallonen.

Onsdagen den 17 augusti
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Kulturcafé ”Lars Håkansson”
                 Allsång, entré & kaffe 40 kr
kl. 17.00 – 21.00  Carlsson på kajen
Vi åker in till Västerås och äter strömming eller 
äter smörgås och lyssnar på ”Ackes Poporkester”
Färdtjänst 80 kr + mat/fikapengar.
Anmäl intresse till Pia
Torsdagen den 18 augusti
kl. 09.00   Mjukgympa för damer och herrar.
                  30 kr/ gång eller 300 kr för hela terminen
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30  Herrarnas
Fredagen den 19 augusti
kl. 09.15  Manikyr
kl. 12.00  Skultuna Rotary klubb har lunchmöte.  
En Rotary – klubb från England kommer på besök 
och informerar om sitt arbete. Förlängt möte.
kl. 13.00  Spelstugan utgår från programmet
kl. 14.30  Fredagsfika
kl. 15.00  Kaffekonsert med Västerås Sinfonietta
Kom gärna till kl. 14.30 och ta en kaffe före i 
Mormors restaurang, 20 kr, Fri entré
Måndagen den 22 augusti
Mötesplatsen stängd
kl. 09.00  Bangolf (inomhus). Nya och gamla  

 spelare hälsas välkomna.
Tisdagen den 23 augusti
kl. 09.00 - 10.30  Brukarråd 
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.00  Tipspromenad sitter uppe på   

 bättringsvägen 
kl. 13.30  Trädgårdstäppa
kl. 14.40  Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr
Onsdagen den 24 augusti
De boende åker till Lagersberg. Heldagsutflykt.
Anmälan till personalen.
Torsdagen den 25 augusti
kl. 09.00  Mjukgympa för damer och herrar.
                 30 kr/gång eller 300 kr för hela terminen
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30  Vi går till vardagsgudstjänst 
  på Mariagården
  Anmäl intresse till Pia

Fortsättning i nästa spalt

Håll tummarna för vackert väder i helgen! 
Skultunabadet har öppet till söndag 21 augusti
Alla dagar kl. 10.00 - 18.00.      Kassan stänger kl. 17.15

På “g”
•

ÖppnA FÖRsKOlAn
Vi öppnar igen 

måndagen den 22 augusti.
Anna-Karin, Jeanette, Caroline

•



Bussresa till Gysinge & Ulva Kvarn, Uppland
Tisdagen den 13 september 

kl 08.00 – ca. 18.00
Pris: 300 kr.  

Väntjänstare från Rönnbys och
Skultunas mötesplatser åker gratis

 kl. 08.00   Upphämtning vid Rönnbys mötesplats, Släggkastargatan 1
 kl. 08.20   Upphämtning vid Skultunas mötesplats, Vallonvägen 15
 kl. 08.45   Upphämtning vid Tillbergas mötesplats, Kvistbergavägen 10

 Ca: 10.00   Ankomst Gysinge             (Bussfika ingår i priset)
 kl. 10.15 – 11.30  Fri tid att spendera
 kl. 11.30    Lunch på Gysinge herrgård  (Lunchen ingår i priset) 
      Information om vad som serveras kommer längre fram.
 kl. 12.30    Avfärd från Gysinge mot Ulva kvarn
 
 kl. 13.30    Ankomst Ulva kvarn 
      GPS: Ulva kvarn 15. Lat: N 59 ° 913253, Long: E 17 ° 575508
	 kl.	13.30	–	16.00		 Fri	tid	på	området.	Passa	gärna	på	att	fika	på	CafeUlva
 
 kl. 16.00    Avgång från Ulva kvarn 
 Ca: kl. 17.00   Ankomst Tillberga
 Ca: kl. 17.30   Ankomst Skultuna
 Ca: kl. 18.00   Ankomst Rönnby

 Resan och  Anmälan till din mötesplats. Anmälan till resan är bindande. 
 anmälning:  Först till kvarn! Vi tillämpar reservplatser om det behövs. 
     Upphämtningsplatserna är i första hand mötesplatserna i   
    Rönnby, Skultuna, Tillberga. Om någon mötesplats har många som  
    vill följa med så går det säkert att lösa. Mötesplatserna skickar 

     sina anmälningar till Pia så fort som möjligt pia.willen@vasteras.se 
     med namn och telefonnummer.  
 Tiderna är ca:tider. Eventuellt kan planeringen komma att ändras. 
 Kostnad:   300:-  I priset ingår: Resa, bussfika och lunch. 
     Kostnaden för resan betalas vid anmälan till respektive mötesplats.
 Vid frågor:   Kontakta Pia. Telefon 021-39 39 10

 Obs! På bussen har vi lotteriförsäljning & dragning av finfina vinster!

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


