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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

  
Nästa Nummer: Onsdag 26 aug.    BOkNiNg / uNderlag: snarast men senast tOrsdag 20 aug. kl.12

I detta nummer kan du bland annat läsa om:
v Veckans kåseri   v  SIS fotbollskul och seniorernas serier startar igen  v  Lokala företag   

v  Sommarpraktiken i Skultuna kommundelsförvaltning och ny laddningsstation

 v Mariagårdens grillkväll för ungdomar i klass 8 och Mellis efter skolan för elever i klass 4 - 6.  

v  Påminnelse om folkomröstning gällande Västerås Flygplats  v Lokala företag  m.m. m.m.

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

Lördag 8 augusti 2020 - Grålleklubben i farten!
Romfartunas grusvägar fylldes av rariteter och förare med glada leende under en strålande sol!

(anm. alla fordon och förare finns inte med på bild här)

Foto©: Elisabet Sannesjö



                                                                                   Hej!  
   Jag vill gärna tänka mig att sommaren är kvar ett bra tag till. Just nu
har vi gott om värme i luften igen och visst behöver vi sol! Lite nattregn tackar vi väl inte heller nej till?!

Det är fantastiskt så många människor som lärt sig att hålla avstånd och ändå vara sociala och trevliga. 
Snyggt jobbat! Vi lär oss nog en hel del av den här situationen. Nya upptäkter om vårt vackra land
och hur mycket man kan fixa själv på hemmaplan. God handhygien, allmän hänsyn till andra och mindre 
resande har t.ex. gett oss både färre vanliga förkylningar, färre trafikolyckor, bättre luft m.m. Allt det och 
mera därtill är viktigt att komma ihåg även senare. Emellanåt känner jag tacksamhet över att få ta det 
lite lugnare, att bara prata med någon, att ha tid att lyssna ... Självklarheter som att kunna ta en fika med
någon har plötsligen blivit stora glädjeämnen. Samtidigt kan jag känna förtvivlan över att upptäcka en
del maktfullkomliga och positionsförsvarande ledare, där både ödmjukhet och ansvar för medborgare,
medarbetare och medmänniskor verkar ha flugit sin kos. Vad gör man åt sån´t? Sverige har gjort ganska bra 
ifrån sig men även här behöver ledarfrågorna få en ordentlig uppfräschning på sina håll. Tack till alla andra 
ledare som tagit sitt uppdrag på allvar, är goda föredömmen i en svår tid och gör ett bra jobb!
Kåsör denna gång är en ung kvinna som jag kom i samspråk med på Romfartuna skola. Det blev ett bra
och intressant samtal som ledde till frågan “Vill du skriva ett kåseri?” Efter viss tvekan kom det ett “Ja” 
och här kan du läsa resultatet! Välkommen Thelma, nu är ordet ditt!                              Elisabet Sannesjö
                          ansvarig utgivare

  Skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är Svanen-licensierat,
  kvalitetsledningssystem OMS- och FSC®-certifierat.           www.atta45.se 
  Kontakta Anders Venäläinen, anders.venalainen@atta45.se, 070-216 79 33, för hjälp med er trycksak

Fortsättning på nästa sida g

Hej!
Så kul att få chansen att skriva lite om mig själv och mina intressen här. Några av er känner säkert 
igen mig då jag jobbar på Romfartuna skola. Jag heter Thelma, är 21 år och bor på en hästgård i 
Romfartuna med min mamma, pappa och mina marsvin, katter och hästar. 

På gården där vi bor har vi ett litet stall med fem boxar, ridbana och ett ridhus som vi nyligen byggt. 
Vi har fem hästar och två av dom är mina egna. Jag har en storasyster som nyligen flyttat ut hit till 
Romfartuna som också är hästintresserad och har tre hästar i stallet. 

Jag är uppvuxen i Irsta och gick där i skolan. 2013 flyttade vi ut på hästgården i Romfartuna för att
kunna ha hästarna i ett eget stall då vi var rätt trötta på att stå installade på anläggningar. Vi började 
med att bygga ut stallet då det bara var tre boxar och vi ville ha fem boxar. När de nya boxarna var 
klara var länsstyrelsen ut och godkände stallet. 

Nästa stora byggnation som vi gjorde var 2017 när vi byggde 
ridhuset. Mamma åkte på Stockholm International Horse Show 
i november 2016 och köpte ett ridhus, ingen visste någonting! 
När bygglovet var klart drog arbetet igång. Familjen förstärkt 
med morfar och pojkvänner, med andra ord ett gäng glada 
amatörer, lyckades få upp ett ridhus på tio veckor.  Inte ens vi
förstod hur det gick till, men i den här familjen är ingenting
omöjligt. Det handlar bara om att ha rätt inställning! 
Ridhuset gav oss mer tid och hästarna ett bättre sätt att hålla 
igång under vintern då vi andra vintrar har åkt fyra till fem 
dagar i veckan till andra ridhus. Eftersom det bara är jag och 
min syster som nyttjar ridhuset så står det tomt större delen 
av tiden. Då fick vi idén om att låta käpphästar och deras ryttare få möjlighet att hoppa bana hemma
hos oss. Helt fantastiskt roligt! Fullt med glada barn, fina käpphästar, nöjda föräldrar och en massa 
god fika. 



Fortsättning från föregående sida g

Jag har en pensionerad c-ponny och en storhäst som jag tävlar dressyr på. Min syster som har 
hoppning som inriktning har två storhästar och en av dem har i slutet av juni fått ett litet föl. En 
liten tjej valde att titta ut tidigt på kvällen! Allting gick så fort och bra med både fölet och mamman 
vilket var väldigt skönt. 

  Fölet fick direkt namnet Telina då 
  hennes mamma heter Elina. 
  Jag själv åkte många vändor till 
  veterinären och “tillverkade” fölet. 
  Så då fick det bli en blandning 
  mellan Thelma och Elina. 

  Telina är verkligen hur söt som helst! 
  Pigg och busig som bara den. Mer 
  uppe i luften än på marken och med 
  en räv bakom örat eller rättare sagt 
  en bakom varje öra. 
  

Nu är min semester slut och jag ser fram emot träffa barnen på Romfartuna skola igen. 
Det var allt för mig. Ha det bra!
Thelma Söderqvist

FOLKOMRÖSTNING 
VÄSTERÅS FLYGPLATS

Avveckling eller utveckling?

   Det finns förslag att lägga ned Västerås flygplats. Vi vill att västeråsarna först ska få säga sitt innan ett 
beslut fattas om Västerås flygplats framtid. Därför kräver vi en folkomröstning om flygplatsen ska finnas 
kvar eller läggas ner. Nu pågår därför en namninsamling för att genomföra en folkomröstning. 

  Så här gör du för att stötta en folkomröstning om Västerås flygplats:
  1. På baksidan finns en blankett. Fyll i alla dina personliga uppgifter annars är den inte giltig. 
     Tänk på att du som skriver under måste vara folkbokförd i Västerås och röstberättigad. 

  2. När du fyllt i uppgifterna. Skicka blanketten till Flygteoriskolan AB, Ulf Gelberg
                              Flottiljgatan 67, 3tr.   721 31 VÄSTERÅS

  Du kan också välja att lämna in den ifyllda blanketten till Nya Thulins på Stora Gatan 37 i Västerås eller
  Västerås Officersmäss på Flottiljgatan 73.

 Skultunabladet väljer att stötta folkomröstningen för flygplatsens vara eller icke vara. Frågan är viktig både
för Västerås och hela Västmanland och handlar även om vår kris-och försvarsberedskap, organ-och sjuk-
transporter, flygutbildning och de innovativa förslag som redan finns för utveckling av framtidens flyg.  
Frågan behöver utredas bättre och fler röster behöver höras än de som lämnat förslaget om nedläggning.

 För att få gehör för en folkomröstning krävs 12 000 röster. Du hittar din blankett på baksidan av denna annons.

En liten påminnelse om möjligheten att begära folkomröstning ...



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. 

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

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

                      Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

Trevlig sommar!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

FOlkiNiTiATiVET FöR FlyGPlATSENS FRAmTiD
Undertecknade vill att Västerås stad arrangerar en lokal folkomröstning där medborgarna får säga ja eller nej till frågan:

“Vill du att Västerås Flygplats ska finnas kvar eller lägggas ned?”
Namninsamlingen gäller bara röstberättigade i Västerås kommun.

Samtliga rader måste vara korrekt ifyllda annars gäller inte namnet och stryks då av kommunen. 
Inklusive personnummer med samtliga 10 siffror. Se exempel: ÅÅMMDD-xxxx

Folkinitiativets syfte
Det finns förslag att lägga ned Västerås Flygplats. Vi vill att västeråsarna först ska få säga sitt innan ett beslut fattas om 
Västerås flygplats framtid. Därför kräver vi en folkomröstning om flygplatsen ska finnas kvar eller läggas ner.

 Genom min underskrift intygar jag att jag är röstberättigad i Västerås kommun och att de upplysningar som lämnats är riktiga 
 och att jag bara har skrivit under detta initiativ en (1) gång.

Skicka denna lista i orginal till:
Flygteoriskolan AB, Ulf Genberg

Flottiljgatan 67, 3 tr
721 31 VÄSTERÅS

Namninsamlingen pågår 
mellan den 16/3 2020 och den 15/9 2020

"



Besöksadress:  
  Skultuna Messingsbruk. Ingång: Outlet, 1tr.
  Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook

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

  Mobil: 0735 - 45 45 03
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist. 
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

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

Fotbollskul startar igen v. 34
killar, födda 2014-2015, måndagar  kl. 17.30-18.30
Tjejer, födda 2014-2015, torsdagar  kl. 17.30-18.30

Nu drar även serierna igång 
för våra seniorlag.
P.g.a. Covid-19 så undanber vi oss publik, men Swisha gärna ett bidrag 
till seniorverksamheten till 123 395 87 17. märk med senior.

information om alla lag hittar du på www.skultunais.se

Skultuna IS
kansli@skultunais.se
Tel. 076-945 76 76
www.skultunais.se

Trädfällning utföres 
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
Innehar försäkring, motorsågskort och hanterar RUT-avdrag.
                     
Kjell Forsberg             KF Service Mälardalen
tel: 076-328 71 83          www.kf-service.nu

Välkommen ! 

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



Mariagården, Karl IX:s väg 4, Skultuna, Tel: 021-81 46 00

VÄLKOMMEN TILL NORRBO FÖRSAMLING - EN DEL AV SVENSK A K YRK AN VÄSTER ÅS

S k u l t u n a  -  R o m f a r t u n a  -  H a r a k e r
Jourhavande präst 112

Jouren är öppen för alla. Du behöver  inte  tillhöra 
Svenska kyrkan eller tro på Gud för att kontakta oss. 

Du kan vara anonym. 17.00-08.00 

BRIS: 116 111
För dig som är under 18 år!

Måndag-fredag 9-12 och 14-21.  
Lördag-söndag 14-21. 

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50.  
Dygnet runt. Även för närstående. 

Utifrån rådande läge med Corona-  
viruset covid-19 har Svenska  
kyrkan Västerås fattat beslut  
kring gudstjänstfirandet. Guds-
tjänster kommer att fortsätta firas 
– men nu utan att bjuda in försam-
ling till att fysiskt delta. Beslutet 
gäller tills vidare.

    w e b s ä n d
GUDSTJÄNST

Söndag 16/8 kl 14 från 
MARIAGÅRDENS 

TRÄDGÅRD

Nådens gåvor! 

Marit Norén, präst
Gunilla Lindberg, musiker

utan 

besökare

UngSupport  
Västerås

Är du ung och behöver prata?

Direktchatta med oss!

Onsdagar & söndagar 20-21

i övrigt besvaras kontot  
i mån av tid.

23/8 14:00 - 15:00 På webben - Guds-
tjänst från trädgården Plats: Mariagården-
Skultuna
Plats: Mariagården-Skultuna, Mariasalen, 
kyrk/samlingssal
Präst: Kajsa Bengtz
Musiker: Micke Winterquist
Vaktmästare: Lena Liljegren
Extern notering: Gudstjänsten på 11 sönda-
gen e trefaldighet sänds från fam Andersson 
i Sösta Temat är \”Tro och Liv\”
På webben - Gudstjänst från trädgården

Vilket gäller? 
 
Sösta eller Mariagården?

27/8 18:00 - 20:00 Grillkväll som uppstart för 
konfirmandåret Plats: Mariagården-Skultuna 
16:00 - 21:00
Plats: Mariagården-Skultuna, Mariasalen, kyrk/
samlingssal 16:00 - 21:00
Ansvarig: Oskar Lässman 16:00 - 21:00
Husmor: Inger Räms, Skult/Harak/Romf 16:00 - 
21:00

  

    w e b s ä n d
MUSIK  

I KYRKAN
Lördag 22/8 kl 17 från 

ROMFARTUNA KYRKA
Maria Agstam Häggkvist  

och Simon Ludvigsson  
står för musik och tal!

Micke Winterquist, musiker

utan 

besökare

    w e b s ä n d
GUDSTJÄNST

Söndag 30/8 kl 11 från 
SKULTUNA KYRKA

Friheten i Kristus!

Kajsa Bengtz, präst
Gunilla Lindberg, musiker

utan 

besökare

    w e b s ä n d
GUDSTJÄNST

Söndag 23/8 kl 14 hos 
ANDERSSONS 

 I SÖSTA

Tro och Liv!

Kajsa Bengtz, präst
Micke Winterquist, musiker

utan 

besökare

GRILLKVÄLL!
 
  

27 
AUGUSTI

Den 27 augusti kl 18 är alla 06:or (och andra som  
går i åttan) inbjudna till grillkvällpå Mariagården!

På plats finns konfirmandledare och -assistenter.

Kom och käka hamburgare eller korv, häng med  
kompisar och få information om konfirmation.

Ingen föranmälan krävs! 
(Vego och veganskt alternativ finns). 

Grillkvällen finns på flera platser i Västerås, se det utskick du fått hem om du är 06:a.

 
P Å   M A R I A G Å R D E N 

MELLIS 
After school  

på MARIAGÅRDEN
Måndag 24/8 kl 15-17 

Mellanmål, en sångstund  
och pyssel för dig  

som går i klass 4-6. 

Höststart!
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Vecka 33   Måndag - torsdag
   Köttfärslimpa med kokt potatis
  Korv stroganoff med ris 
  Fisk i ugnen med kokt potatis.
fFredag  Snitsel med stekt potatis och bea.
  Lax i ugn med potatis och sås
Vecka 34   måndag - torsdag 
  Stuvade morötter och korv
  Kassler med ananas och ris 
  Pannbiff med sås och kokt potatis 
fFredag  Fläskfilépanna med klyftpotatis 
  Ångad fisk med hummersås och kokt potatis 
Vecka 35  måndag - torsdag
  Isterband, dillstuvad potatis & rödbetor 
  Pasta carbonara 
  Kålpudding med potatis, sås och lingon 
fFredag Slottsstek med kokt potatis och sås, gelé 
  Stekt strömming med mos Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

Dagens Lunch  90 kr
Salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 70 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Namnsdagar 
fram till nästa nummer, nr 15, 26 aug. 2020 

  

  Onsdag     12 aug    Klara
  Torsdag  13 juli Kaj
  Fredag       14 juli Uno   
 Lördag       15 aug  Stella, Estelle

  Söndag   16 aug Brynolf
  Måndag   17 aug Verner, Valter
  Tisdag   18 aug Ellen, Lena  

 Onsdag      19 aug   Magnus, Måns  
 Torsdag  20 aug Bernhard, Bernt  
 Fredag      21 aug Jon, Jonna

  Lördag     22 aug Henrietta, Henrika
  Söndag   23 aug Signe, Signhild
  Måndag    24 aug Bartolomeus
  Tisdag   25 aug Lovisa, Louise
  Onsdag    26 aug Östen

Grattis alla namnsdagsbarn!

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Du kommer väl ihåg!

ÅRSMÖTE 
söndag 6 sept. kl 10 - 12
Sedvanliga mötesförhandlingar

och tillkännagivande av årets
 Romfartunabo.

Vi ser fram emot att träffas igen! 
Styrelsen för Romfartuna Hembygdsförening

Plats: 
Visningsträdgården i 

Vagersta.
Vi håller tummarna för fint väder 

så att vi kan sitta ute. 
Alternativt sitter vi med respektavstånd 

i stora växthuset

Alla tisdagar, även 

raggmunk med fläsk!

 



FAmiljECENTRUm/öPPNA FöRSkOlAN
Håll koll på vår facebook-sida 
om när och hur vi öppnar igen

(Familjecentrum/Öppnaförskolan Skultuna)
Välkomna

Anna-Karin, Caroline, Jeanette, Fanny

mÅlA, SköTA UTOmHUSBAD OCH GöRA REPORTAGE - sommarpraktik i Skultuna 2020 
Under sommaren har ungdomar från hela kommunen gjort praktik hos oss i Skultuna. De har fått insyn 
i och testat på vår verksamhet genom att praktisera inom flera olika områden. 
 

                                                       

mina praktikantkollegor. Mina handledare har varit tydliga och skiljt på arbete och fritid vilket har varit 
bra för mig, säger Kevorg.
Till vardags pluggar Kevorg på estetlinjen på Kopparlundsgymnasiet. Där pluggar också Monir, men han 
pluggar samhällsvetenskap. Nadra pluggar naturvetenskapliga programmet på Rudbeckianska gymnasiet.
Följ Skultuna på Facebook! Följ vad som händer i kommundelen via Facebook-sidan som ungdomarna 
har startat: Skultuna kommundel på Facebook

SkUlTUNA BiBliOTEk
Våra öppettider fram till den 14/8 

  Måndag     kl. 13-18
  Tisdag        kl. 12-17
  Torsdag      kl. 10-15

Extraöppet för 70+, onsdagar kl. 9-10

                                               Från vänster: 
Nadra, Kevorg och Monir som gjort sommarpraktik i Skultuna tre veckor.

Tre av ungdomarna som har gjort praktik är 
Nadra, Kevorg och Monir. De har testat på om-
rådet kommunikation genom att bland annat 
göra filmer om sommarpraktiken och pilotat 
en Facebook-sida för Skultuna kommundels-
förvaltning. Det innebär att de har fått en över-
gripande bild av allt vi gör i förvaltningen, för 
att kunna välja några saker att göra mini-
reportage om som Facebook-inlägg.
– Innan jag kom till Skultuna så hade jag inte 
en så bra bild av Skultuna. Nu när jag har jobbat 
här i tre veckor så har jag fått en helt annan bild. 
Jag skulle mer än gärna åka ut till Skultuna igen
med mina kompisar och visa runt. Alla jag har 
träffat har varit väldigt trevliga mot mig och 

SkOlSTART
Eleverna på Skultuna grundskola startar höstterminen tisdagen den 18 augusti.
Åk  F-3 i Romfartuna skola .................... startar kl. 08:10 och slutar kl. 13:10 .
Årskurs F-3 i Skultuna, Tibbleskolan ..... startar kl. 08.20 i sina hemklassum och slutar kl. 13:20.
Åk 4-9 i Skultuna, Persboskolan ...........  startar kl. 08:20 i sina hemklassum och slutar kl. 13:20. 
Denna dag går skolskjutsarna till Skultuna och Romfartuna i vanlig tid hemifrån. 
Bussarna går tillbaka hem kl. 14:05 från Romfartuna skola, kl. 13.30 från Tibbleskolan 
och kl. 13.35 från Persboskolan.                                      Mer information finns på Vklass.



VAllONENS möTESPlATS   
Vallonvägen 15 - 17        Tel. 021 - 39 39 10

SkUlTUNABADET
Vi tackar för den här badsäsongen, som har fungerat bra under rådande pandemi.
Vi stänger söndagen den 16/8.                                                        Hedieh med personal

Vallonen har besöksförbud. Vi fortsätter med säkra besök.
Behöver du hjälp med att kontakta din anhöriga som bor på Vallonen, eller har andra frågor, kan du 
höra av dig till oss:    Servicehuset   021-39 38 50      Våning 1   021-39 38 54
        Våning 2   021-39 38 55
        Våning 3   021-39 38 56

mOT EN GRöNARE FRAmTiD 
laddningsstation …  

Efter ett beslut från Skultuna kommundelsnämnd har det nu byggts en laddningsstation. 
Det finns 6 laddningspunkter med 11kw i varje ladd-punkt. 
Betalningslösningen är en app EasyPark som du laddar ner. 
Instruktioner kommer att finnas vid laddningsstationen. 
Tanken är att boende och besökare ska kunna ladda sin elbil eller hybridbil. 
Platsen är vald utifrån närhet till Skultuna IP, Persboskolan, vårdcentralen, Skultuna centrum samt att 
det är gångavstånd till Skultunabadet, Mässingsbruket och Brukshotellet. 
Dessutom är platsen central utifrån omkringliggande bostäder.                       Vid pennan Sommarungdom



 

Ett lokalt besöksmål 
Hos oss hittar du bl.a. inspiration, tips & idéer för trädgården, 

jord, växter, stallströ och två små butiker

Nu har vi också bra rabatter på utvalda sommarkläder. Fyndläge!

I augusti och september har vi öppet i Visningsträdgården och butikerna 
onsdagar kl. 10 - 16

Övriga dagar är du välkommen att ringa för bokning av besök och service. 
Ordertelefonen är öppen som vanligt alla helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00

Välkommen till
 oss!

Tel. 021 - 470 48 00
www.aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com

    
                                                 

                                   PRO.se-skultuna

   
               Onsdagar
                 mellan kl. 14 - 16

Boule på banan vid Torget
     Vi ses där! 

Välkommen!        Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna      Välkommen! 

 


