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Hej!

		

Tack för regndropparna vi fick och de svalare dygnen. Gräsmattan blev direkt
grönare och blommorna sträckte på sig. Under ett par kvällar valde jag en blus med lite längre ärm än vad sommaren
annars tillåtit. Något aber? Tja, flugorna piggnade plötsligen till. Alla på en gång och jag måste erkänna att där uppstod en viss irritation i för min del. Gott om flugsmällor har jag och jag använder dem flitigt, men just på nätterna
är jag inte så träffsäker.
Det finns många skäl att minnas denna sommar. Trevliga utflyktsminnen och händelser blandas med konsekvenserna
av torkan och alla bränder och det lär vi få tampas med under lång tid framöver. Inte ens Skultunabladet lär väl klara
sig opåverkat eftersom kostnaderna för papper etc. riskerar att ökas. Jag har inte ändrat priserna på de 8 år jag haft
“bladet”. En höjning av omkostnaderna kom redan i våras. Den parerade vi utan prishöjningar, men mer tål vi inte!
			

Kåsören denna gång hittade jag hos Skultuna Hembygdsförening, närmare bestämt i deras föreningslokal på Vallonvägen. Jag följde med Bengt Andersson dit för att titta på några gamla bilder och där fick jag möta denne man som
har bildarkivet och mycket annat på sina fem fingrar. Han har goda talanger som en kunnig, trivsam och tålmodig
person. Det är precis vad som behövs när arbetet kräver att man kan arbeta systematiskt och med eftertänksamhet.
Välkommen hit Jarmo Kivi!
Elisabet Sannesjö ansvarig utgivare

Så det kan bli

Ibland bestämmer omständigheterna vad som sker i ens liv. Jag fick detta bevisat för mig för runt 13 år sen.
Fram till dess hade jag levt i Stockholm, en kvart från T-Centralen, med stabilt jobb och jag hyrde del av en
villa. Allt var OK, men livet bestämde att kasta en knepig boll mot mig: Neddragningar på jobbet och villan
skulle rivas. Oj då, tänkte jag, det här blev ju lite knasigt.
Nåja, det var bara att bege sig ut och söka jobb och nånstans att bo, men omständigheterna delade ut en
svår hand att spela med. Att fixa nytt jobb visade sig bli svårare än vad jag trodde och eftersom jag hade
haft andra planer, så hade jag aldrig ställt mig i någon bostadskö. Situationen blev aningen svår.
Jag var i en prekär situation och när jag fick samtalet från Mimer om en etta i Skultuna, så tackade jag “ja”
till bostaden. Sedan var det bara att snabbt ta fram kartan, för jag hade ingen aning om var Skultuna låg!
Efter 30 år i Stockholm satt jag sedan i flyttbilen och sista biten av färden såg jag bara åkrar och kossor.
Med en klump i halsen tänkte jag ”Oj då, var har jag hamnat nu?”
Det var en rejäl omställning i början att komma från Stockholm till ett litet bygdesamhälle. Det tog några år
att vänja sig. Men idag, om jag skulle välja mellan att flytta tillbaka till Stockholm eller stanna i Skultuna, så
skulle det nog bli Skultuna.
Idag, i egenskap med att vara behjälplig för Skultuna Hembygdsförening med digitalisering av alla möjliga
slags gamla dokument, så har jag lärt känna Skultuna så pass bra att det känns som om man bott här längre
än de 13 åren.
Under digitaliseringen stöter jag på
massor av gamla fina bilder och vissa
av dem är rätt så festliga, som denna
bild av en gammal bil. Vi har ingen
information om vilka de tre som åker
i bilen är eller årtal på bilden, som
nog är från början av 1900-talet, men
visst är bilden rolig. Skulle någon av er
känna igen bilen och/eller personerna
kan ni mer än gärna höra av er till
Skultuna Hembygdsförening.
Ha det Gött i värmen/ Jarmo
Kontakt till Hembygdsföreningen:
Bengt Andersson, telefon 021-709 06, E-post: birgitbengt@gmail.com
		

		
		

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

”Kulturpub för vuxna”

Sill & Surströmmingsfest på Vallonens mötesplats
Vallonvägen 15 - 17 i Skultuna

med underhållning av Kalle Haglund
Måndagen den 3 september 2018, kl. 16.00 – 19.00
Entré & mat 120 kr

Du väljer sill eller surströmmingstallrik vid bokningen.

Om Kalle Haglund
			
I Kalle Haglunds värld samsas ett humoristiskt vemod med en
			
analyserande filosofi. När han väver ihop vardagliga betraktelser
		
med stora livsfrågor bjuder han in publiken till sin alldeles egna
			
plats i den svenska humortraditionen. Kalle Haglund är en 		
		
mix av komik, poesi, musik och författarkonst. Genom att ta 		
		
sina berättelser bortom ironi fördjupar han bilden av den
			
moderna människan och det samhälle vi lever i.
			
Någon scenografi behövs inte, för med till synes enkla medel
och en enorm scennärvaro lyckas han beröra och skaka om en hel teatersalong. Resultatet är en befriande
poetisk och humoristisk upplevelse, såväl som en insikt i berättelsekonstens betydelse för svensk komik.
Med vemod, charm, eftertänksamhet och underfundig humor har Kalle Haglund blivit en mycket hyllad
ordkonstnär och underhållare. Så låt er fängslas av denna poetiska, ängsliga, finurliga, modiga, humoristiska och mystiska scenpersonlighet.
Ett samarbete mellan: Kultur i stadsdelarna, Västmanlandsmusiken, ABF och Vallonens mötesplats

OBS! Bindande anmälan till pia.willen@vasteras.se
eller... på telefon 021-39 39 10 eller... direkt till Din mötesplats
eller... på anmälningslistan i receptionen på Vallonvägen 15

Mötesplatsernas Trädgårdsresa, fredag 24 augusti 2018
Upphämtning i Skultuna av Wiby Buss, ca kl. 08.50.

Stäm av tiden med din mötesplats 2 dagar före resan! Festis och smörgåspaket delas ut i bussen (ingår i priset)
ca kl 10.50
Ankomst Bergianska trädgården. Kaffe & kaka utanför bussen vid avstigning (Ingår)
kl. 11.00 – 12.55 Fri tid Du väljer själv om du vill betala och gå in i Edvard Anderssons växthus, entré

			
80 kr och/eller Victoriahuset entré 20 kr. Omgivningarna ute är gratis.
kl.13.00
Lunch Samling utanför orangeriet 12.55. Vi äter fisk och får kaffe med kaka. (Ingår)
			
Anmäl allergier eller behov av särskild kost, vid din anmälan till resan!
kl. 14.30
Avfärd från Bergianska Trädgården till Rosendahls trädgård
kl. 15.00 - 17.00 Fri tid i Rosendahls trädgård
kl 17.00
Hemfärd Västerås. Ca. kl. 19.00 är alla hemma igen!
Pris 400 kr. OBS! Bindande anmälan senast 17 aug. Först till kvarn! Meddela om du har rullstol!
Anmäl till din mötesplats eller till: E-post: pia.willen@vasteras.se. Telefon 021-39 39 07.
Frivilliga/väntjänstare från Rönnby och Skultuna åker gratis.

Privat pensionssparande
Det är aldrig för sent att börja spara!
Ett eget pensionssparande kan bli många tusenlappar extra i månaden.
Hör av dig till oss på kontoret för att boka en tid för rådgivning
så hjälper vi dig att starta det sparande som du behöver.

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

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

av bilar och småmaskiner

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

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

Maria & Simon

Vaxning

söndag 19 augusti, kl. 14.00

(inkl. knä)

i musikens tecken med

Underben

vid Tiondeladan i Romfartuna

300 kr

Boka in eftermiddagen! Om vädret blir
uruselt nyttjar vi Klockargården!
Lotteri & kaffeförsäljning

Hela ben

500 kr

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

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

Välkomna
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Deltagaravgift: 100 kr.
50 % rabatt för medlemmar

Hyra av bord/marknadsstånd
i mån av tillgång (först till kvarn): 100 kr

Väl mött 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

Välkomna till
BRÄNNUGNSHYTTAN!
ViharöppetiBrännugnshyttantvålördagar!

Lördag 18 och 25 augusti
Båda dagarna kl. 11 - 15
Guider finns på plats!

www.hembygd.se/skultuna

Välkommen till

Jord - Trädgård - Stallströ
Vi har fortsatt öppethållande i

Trädgården och butikerna

på onsdagar kl. 10.00 - 16.00
Vill du besöka oss på annan tid
är du välkommen att ringa oss
för egen överenskommelse.--

Ordermottagningen

är alltid öppen via telefon
helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00

© Foto: Elisabet Sannesjö

Tel. växel: 021-470 48 00
Hemsida: aroshandelshus.com

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna

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

Matcher på Kvarnbackavallen
Onsdag 15/8, kl. 18:00
Skultuna IS F03/04 – Surahammars FK
Söndag 19/8, kl. 10:30
Skultuna IS F08/09 - Tillberga IK
Söndag 19/8, kl. 13:00
Skultuna IS F06/07 – Sala FF
Tisdag 21/8, kl. 19:00
Skultuna IS/Gideonsberg F04/05–Skiljebo SK
Onsdag 22/8, kl. 19:00
Skultuna IS A-lag – Assyriska FC
Onsdag 29/8, kl. 19:00
Skultuna IS A-lag – Kungsör BK

Vi ses i SIS på idrottsvis!

© Foto: Elisabet Sannesjö

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

Vi inbjuder till Studiebesök
i Harakers Kvarnmusteri
tisdag 21 augusti kl. 18.30
Vi får information om

verksamheten i äppelmusteriet
&

Svartåns vatten som energikälla

Över en kopp kaffe samtalar vi

om möjligheter och hinder för oss
som verkar och bor på landsbygden.
Vilka förhoppningar har vi på
varandra och andra?
Väl mött hälsar
dina lokala centerpartister/centerkandidater

SKOLSTART - Tibbleskolan och Romfartuna skola

Tibbleskolans och Romfartuna skolas elever har skolstart måndagen
den 20 augusti.
Romfartunas klasser har upprop kl. 9.30 i Romfartuna skola.
Kommundelskontoret
Tibbleskolans klasser har upprop kl. 10.00 vid scenen på TibbleTel. 021 - 39 38 00 (021-39 00 00) skolans skolgård.
På uppropsdagen går skolskjutsarna 1 ½ timme senare än vanligt
Öppet helgfria vardagar:
måndag - fredag, kl. 08.30 - 10.30
hemifrån och går tillbaka hem kl. 10.30 från Romfartuna skola och
E-post:skultuna-kommundelsnamnd@ kl. 11.30 från Tibbleskolan.
vasteras.se
Besöksadress: Tibblevägen 1, Skultuna Läsårstider för 2018/2019 finns på våra hemsidor:

Postadress: Box 105, 726 30 Skultuna http://www.skultuna.vasteras.se/tibbleskolan/praktisk/terminer-lov.shtml
Information: www.vasteras.se
http://www.skultuna.vasteras.se/romfartunaskola/praktisk/terminer-lov.shtml

En uppmaning till alla villaägare med tomt mot trottoarer och körbanor

Trafiksäkerheten är alltid viktig och nu är det extra viktigt att tänka på skolbarnen!
Du som har utfart mot gata
Inom en triangel med 2,5 meters sida får det inte finnas något som är högre än 80 cm över körbanan.
Du som har hörntomt - Inom en triangel med 10 meter sida får det inte finnas något som är högre än
80 cm. Detta gäller även hörntomt med cykelvägskorsning oavsett om det är två cykelvägar som korsar
varandra eller en cykelväg som korsar en gata.
Du som har tomt intill gata Har du buskar eller träd som väller ut över gata eller gång- och cykelväg
så ska du se till att:
- den fria höjden över gångbana är minst 2,5 meter
			
- den fria höjden över cykelväg är minst 3,2 meter				
		
- den fria höjden över körbana är minst 4,6 meter
Tänk på att buskar och träd ständigt växer och blir större. Växtlighet utanför tomtgräns medför att
framkomligheten blir nedsatt och skötseln av ytan eftersatt.
Växtlighet ska alltid hållas innanför tomtgränsen om inte ovanstående fria höjder kan tillämpas.

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15-17

Tel. 021-39 39 10

Onsdagen den 15 augusti
Torsdagen den 23 augusti
kl.
09.00
VLT
kl. 09.00 – 10.15 Mjukgympa; Uppvärmning,
				
kl. 10.00 Röris och hjärngympa.
			
cirkelträning på gymmet och
			
		
Vid
fint
väder
är
vi
ute.
		
avslutande yogaövningar. 30 kr
		
kl. 14.00 Spelstuga. Vi är ute och spelar
kl. 09.15 Manikyr istället för i morgon, fredag.
		
Yatzy, Fia och andra spel
kl. 09.30 VLT
kl. 15.00 Vi dricker kaffe
kl. 10.00 – 12.00 Lillemor och Pegasus är ute på
		
tur. Anmäl intresse.
Torsdagen den 16 augusti
kl.
10.00
Röris,
vid
fint väder är vi ute
kl. 09.15 Manikyr istället för på fredag!
kl.
14.00
Boule
på
Boulebanan
Obs! Mjukgympa flyttas till fredag kl. 09.00– 10.15
kl. 15.00 Vi dricker kaffe
kl. 10.00 Röris och hjärngympa.
Fredagen den 24 augusti
		
Vid fint väder är vi ute.
Resa till Bergianska, se separat annons!
Ca: kl. 13.00 – 15.30 UTFLYKT
kl. 14.30 Fredagsfika
Vi åker till Djäkneberget. Njuter av sommaren
och tar en fika! Färdtjänst 80 kr + fikapengar!
Måndagen den 27 augusti
Anmälan till mötesplatsens personal
kl. 09.00 Golf
kl. 09.30 VLT
Fredagen den 17 augusti
kl. 10.00 Röris och hjärngympa.
Mjukgympa istället för den 16 augusti.
Vid fint väder är vi ute
kl. 09.00–10.15 Mjukgympa med uppvärmning, 		
kl. 13.30 Balansträning i samlingssalen
		
cirkelträning på maskinerna
		
för alla som vill.
		
och yoga, avslappning.
			
Första tillfället gratis sedan 30 kr. kl. 13.30 Vi går till Marianne och Al och dricker
			
För damer och herrar!
kaffe.
kl. 10.00 Boule
		
Förare från frivilliga och vänjänstare
kl. 12.00 Rotarys första lunchmöte för terminen.
önskas till rullstolar.
Besök av Johan Strandberg, distriktsguvernör 		
Hör av er till mötesplatsen.
kl. 14.30 Fredagsfika
kl. 18.00 Stick-café
Måndagen den 20 augusti
Tisdagen den 28 augusti
kl. 09.00 Golf
kl. 09.00 VLT
kl. 10.00 Röris och hjärngympa.
kl. 10.00 Röris och hjärngympa
Vid fint väder är vi ute
		
Vid fint väder är vi ute
kl. 13.30 Balansträning för alla.
kl. 12.30 - 16.00 Vi åker till Vallby friluftsmuseum.
		
OBS! byte av lokal till ljusa rummet på
Ta med fikapengar och glatt humör.
		
äldreboendet, 17 d
Färdtjänst 80 kr.
		
Anmäl intresse till mötesplatsen.
Tisdagen den 21 augusti
kl. 18.30 Terminens första zumba med Anna- Carin
Kl. 10.00 – 15.00 Resa till Harakers bygdegård
Forsberg, för dig med fart i benen.
				 för husets boende.
		
Personal på Vallonen i Skultuna har
				 Vi åker färdtjänst.
reducerat pris.
Onsdagen den 22 augusti
Onsdagen den 29 augusti
kl. 09.00 – 11.30 Brukarråd
kl. 09.30 VLT
kl. 09.30 VLT
kl. 10.00 Röris
kl. 10.00 Röris, vid fint väder är vi ute
kl. 09.00 – 11.00 Lillemor och Pegasus är ute på
kl. 14.00 Teknikcafé
		
tur. Anmäl intresse.
kl. 16.00 – 20.30 Vi åker till kajen i Västerås och
äter kvällsmat och lyssnar på Ackes poporkester. Se även separata annonser om: Kulturpub för Vuxna,
Färdtjänst 80 kr. Ta med matpengar. Föranmälan! Åttan och Mötesplatsernas Trädgårdsresa.

Onsdag
15/8 Köttfärs-gratäng
			
Torsdag
16/8 Isterband med dillstuvad potatis			
Fredag
17/8
Biff Stroganoff med ris
Vecka 34 Måndag
20/8
Fisk i ugn
Tisdag
21/8
Raggmunk med fläsk
		
Onsdag 22/8 Köttfärslimpa med potatis
		
Torsdag
23/8
Potatisgratängmedkallkassler
		
Fredag 24/8 Fläsknoisette med champinjonsås och		
			
stekt potatais
Vecka 35 Måndag
27/8
Fylld frukostkorv med mos
Tisdag 28/8 Fläsk i löksås med potatis
Onsdag 29/8 Skinkstek med potatis, sås & äppelmos
		
Vecka 33

www.skultunalagarn.se

Dagens Lunch 85 kr

Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag
Välkommen till bords!

Vi lagar all mat från grunden

Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

Frisör

&

Shop

Välkommen
till hela familjens frisör!
Centrumhuset
Tel: 755 30

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!

Alla vill leva längre
men ingen vill bli gammal.
Benjamin Franklin

www.salongadamocheva.se

e
m
i
mT

Fil

Se även menyn på gastrogate.se

Harakers Bygdegårdsförening hälsar välkommen till

Filmvisning i Harakers Bygdegård
söndag 19 augusti, kl. 18.00
Fika med passande bakverk kan köpas

För mer information, se hemsidan www.haraker.se

Lions Club i Skultuna
Träna i höst

Dags igen för nya krafttag i Cirkelträning!
Konditions- och styrkepass som du kan anpassa till din egen nivå
och som passar för både män och kvinnor.

Plats: Tibbleskolans gymnastiksal

Tid: Torsdagar kl. 18.00 - 19.30
Start: vecka 34 (torsdag 23 aug. kl 18.00)

Föranmälan behövs inte

Kostnad: 450 kr/termin eller 50 kr/gång
Ev. överskott går till Lions hjälpverksamhet

Välkommen!
Frågor? Välkommen att kontakta: Eva Wahlberg Gertsson, tel. 021-763 43 eller Sussi Eriksson, tel. 021-706 76

Tack för att du Hjälper Lions Hjälpa !

