
 

 

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

Nr 15 • •   2015 Onsdag 26 aug • vecka 35 •  Årgång 48
 Nästa nummer: onsdag 9 sept. 2015         Sista dag & tid för annonsbokning: fredag 4 sept. kl.12.00 

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

Nostalgifilmen “Trummor i fjärran”
 med Gary Cooper, från 1951, 

visas utomhus vid 
Harakers Bygdegård 

söndag 30 augusti kl. 20.00
Kläder efter väder. Varmkorv säljes. 

Medtag gärna kaffekorg.     
Välkommen hälsar Harakers Hembygdsförening                       

Att få ungarna i säng på kvällarna 
är som att trä pärlor på en tråd utan knut. 

Alice Babs

ERBJUDANDE 
till Dig som bor i 

Skultuna kommundel...
Passa på före 9 september!

Du som beställer jord eller 
vårt egen-producerade stallströ 
före 9 september för leverans 

inom kommundelen får
10 % rabatt!

Stallströ - egen tillverkning -
för alla djur som ska bo bra!

Kvalitetsjordar
 - grunden för en fin trädgård

        PROVA-PÅ-SCOUTER
     Lördag 29 augusti 
  kl. 13 - 16
  Nyfiken på scouterna? 
Skultuna Scoutkår visar upp verksamheten med olika 
prova-på-aktiviteter i och runt scoutstugan Bäckebo

Du är också välkommen att prova på att sova i tält
med oss till söndagen. Läs mer om scouterna på: 
  bli.scout.nu         eller          skultuna.scout.se

UTMANARBANA   läger  Fika  
kluringar  FEMKAMP  SCOUT-TIVOLI

Vi är bl.a. tillverkande återför-
säljare för Hasselfors Garden

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



  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!   Just nu känns det bra att vi snart ska lämna augusti bakom oss. Tack för 
                                                                   att vi fick så fint väder ... men ändå ... det kändes konstigt att ha en tårta från 
Elsa Anderssons konditori i kylen dagen efter att det brann ner till grunden. Händelserna på IKEA skakade om oss. 
Oron i världen gör oss bekymrade och det är flera i min närhet som råkat ut för personliga tragedier. 
Ibland när det känns eländigt är det bra att kunna ta till några goda minnen eller framtidsdrömmar. Att inte tappa 
sugen utan tvinga sig att se framåt är viktigt hur motigt det än kan vara ibland. Både för sin egen skull och andras.
Som kåsör den här gången har jag just bjudit in mig själv!  Det beror helt enkelt på att den tänkta kåsören var så 
strålande duktig på att skriva så det blev en artikel istället som t.o.m. måste delas upp i två nummer. Du hittar del 1
längre fram i bladet. Kära läsare: Välkommen till detta nummer av Skultunabladet!     
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivre

En utflykt till Värmland ...
Inte behöver man åka särskilt långt för att byta miljö och uppleva nya utflyktsmål. Både inom vårt eget landskap
och alla angränsande finns mycket att uppleva. Den här gången blev det Värmland. Resans mål var Sunne och 
dit tar det ca 3,5 timmar med bil. Beträffande logi finns mycket att välja på. Allt ifrån fina småstugor med eget
hushåll till pensionat och hotell. 
En viktig del i varje resa - kort eller lång - är förberedelserna och de förväntningar som väcks när beslutet att resa 
är taget. Barnbarnen jublade, särskilt Arvid, som klart deklarerade att det är kul att åka till andra länder. Särskilt
där det är varmt. Alltså blir Värmland bra! Efter att ha gett lite bättrre information om resmålet hamnade ändå 
förväntningarna hyfsat rätt. 
Från tätorten Sunne är det bara ett stenkast till Rottneros och två till Mårbacka: Dit ville vi! Vi vuxna ville se 
Rottneros park med  alla vackra blommor och statyer. Barnen vill uppleva lekparken med sjörövarskepp och flotte 
över ån. Sagt och gjort. Det bar iväg. Var skulle vi lämpligen ta första fika-rasten? Arboga? Örebro? Nix. 
Frukost (nr 2) på IKEA i Västerås skulle det vara. Barnen kunde inte ens tänka sig en resdag som startade utan
köttbullar. Så fick det bli. Med mätta och nöjda barn i baksätet fortsatte resan. Strax för Köping var det dags 
att börja besvara de därefter återkommande frågorna om när vi skulle vara framme. Med flera raster, småprat 
och glass gick resan som en dans och vi kunde inkvartera oss på det hotell vi valt. Till allas förtjusning fanns en 
pool att bada i och det blev ju en strålande start efter allt resande.

Piratskeppet fanns verkligen 
där. Bara att leka!

Bygdens och landets stora 
författarina - Selma Lagerlöv

Nils, 7 år, fotograferade
varje blomma i parken.

Rottneros bjöd på många 
och vackra statyer

Vid en av turerna i Sunnes omgivningar kom vi till Stöpafors, strax norr om 
Sunne. “Bymacken” fanns bra belägen brevid E45:an. Här upptäckte vi ett 
fantastiskt matställe helt i 50-talsstil, “Diner 45”. Döm om barnens förtjusning
när deras mat serverades i ett tuff amerikanare! 
Om du har vägarna dit någon gång så kom bara ihåg att boka bord. Det är 
fullt för det mesta!
Med oss hem hade vi sedan härliga minnen och upplevelser att prata länge 
om!  Visst är Sverige fantastiskt!                                       Elisabet Sannesjö





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

Viktigt just nu!

Fredagen den 28 augusti anpassas vår sedelmaskin 
till de nya sedlar som Riksbanken ger ut, 

därför kommer vi inte att kunna ge ut 
några kontanter den dagen. 

 

Hög tid att anmäla sig till våra kurser/informationsmöten under hösten! 
Se vår hemsida: www.handelsbanken.se/skultuna 

eller fråga oss på kontoret.

Hög tid

Välkommen 
till oss!

 

 

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 Engström

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.

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!





23rd World Scout Jamboree JAPAN 
I år var det dags för ett till Världsscoutjamboree! Detta är när scouter från hela världen träffas och samlas på ett 
och samma ställe. Det är en gigantisk mötesplats, full med kultur och fantastiska möjligheter. Det första världs-
scoutjamboreet var år 1920 i London. I år var 40 000 scouter från ca 150 länder samlade i Kirara-hama, Yamaguchi, 
Japan. Av dessa 40 000 scouter var vi tre stycken från Skultuna! 

Världsscoutjamboreet har organiserats 23 gånger på flera olika ställen i världen. Årets tema var ” Wa-a spirit of unity”.  
”Wa” betyder på japanska; harmoni, enighet och samhörighet. Wa är också ett tidigt namn för Japan. Lägerplatsen
är en konstgjord halvö och mäter 2,8 km nord till syd och 1 km öst till väst. På ön finns en naturlig park, en sport- 
kupol och en pool, allt för att göra lägret och dess aktiviteter till en så bra upplevelse som möjligt för deltagarna. 

   Vi som åkte från Skultuna var Tove Kinnunen, Evelina Klåvus och  
   Julia Klåvus. Vår avdelning hette Avdelning Fika och vi var 36 del-  

  tagare, 4 ledare. Vi var uppdelade i 4 patruller, alla med Fika- 
   inspirerade namn. Patrullerna var Zemlorna, Biskvi, Skumraketerna 
   och Kall deg. 

   Vår avdelning började vår resa på den första förträffen tidigare i år. 
   Vi fick lära oss mycket om Japan och om lägret och lära känna alla  

  i avdelningen och våra patruller. 
   Vi fortsatte sedan på den andra förträffen då vi gick ut på hajk. Vi   

  hade mycket reflektioner och lärde oss mer om att samarbeta i  
  gruppen.  

   Efter detta var det bara att vänta. Nedräkningen började och när
   avfärdsdatumet närmade sig var alla väldigt nervösa, spända, glada, 
   taggade osv. Känslorna bubblade i kroppen och inom kort var det  

  dags att packa väskan och bege sig mot Arlanda!

Vi möttes på Arlanda den 19 juli och stämningen var fantastisk! Alla var glada och gick och pratade med folk man 
inte hade sett på flera veckor och alla pratade glatt. Snart var vi på väg! 

Efter en lång men rolig flygresa var vi framme i Japan! Där landade vi i Tokyo och satte oss direkt på en buss mot
Mount Fuji. Vi kom dit på kvällen och var tvungna att packa upp våra tält i mörkret, men det var lätt fixat med lite 
pannlampor. 

När vi gick och la oss på kvällen såg man knappt någonting, när vi vaknade på morgonen var det en helt annan syn. 
Det vi inte märkte i gårdagens mörker var att vi bodde i en liten dal, omgiven av en bergskedja på ena sidan och 
Mount Fuji som tornade upp sig framför oss. Vårt Lägerområde var på ängar bredvid ett YMCA (Young Men Christian
Assosiation). Vi åt mat inne på hotellet och fick med oss lunchpaket på dagarna. Under vår vistelse vid Fuji så vandrade 
vi till ett vattenfall och upp på ett berg. Sen var det dags att röra oss vidare!

Efter ett kärleksfullt avsked till personalen på YMCA satte vi oss återigen på bussarna för att ta oss tillbaka till Tokyo!
I Tokyo bodde vi på APA hotell och resort, ett jättefint hotell med underbar utsikt och även ett fantastiskt japanskt bad. 
Under våra dagar i Tokyo hände mycket, varje dag var fullproppad med grejer att se och göra. 
Vi var på GDV-byggnaden där vi fick åka upp och se ut över hela Tokyo. Vi var och shoppade i centrala Tokyo med
kraftigt spöregn och blixt. Vi åkte till teknik-staden och såg så mycket häftiga grejer. Vi avslutade vår vistelse i Tokyo 
med att kolla på en enorm fyrverkerishow. Det pågick i flera timmar (även om vi bara såg en del av det) och när vi väl såg 
något var det fantastiskt att se hela staden lysas upp av fyrverkerierna. 

Nästa ställe var Kyoto. Vi åkte från Tokyo till Kyoto med ett Shinkasen-bullet train. Det var väldigt mäktigt att åka 
300 km/h och se städer bara svepa förbi utanför fönstret. 

Man kan ju inte åka till Kyoto utan att kolla på lite japanska tempel, så det var precis det vi gjorde. Vi var vid De Tusen
Portarnas Tempel och Kinkaku-ju (den gyllene paviljongen). Båda templen var otroligt vackra. Man känner sig lite klumpig 
när man ovetande försöker förstå hur man gör i en annan kultur. Men efter lite observationer av de japaner som var 
där, kunde vi göra de heliga ritualer som fanns på dessa vackra platser. 

Den 28 juli, nio dagar efter vår ankomst i Japan är det dags att åka till det alla längtat till. Lägerplatsen i Yamaguchi!
                                                                                                                                                                                                                 Fortsättning på nästa sida

Dags för avresa! Julia, Evelina och Tove på Arlanda



        

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
  Onsdag  26/8  kl 19.00  SIS B – Tortuna SK
  Lördag  29/8  kl 15.00  SIS A – Tillberga IK
  Söndag  30/8  kl 17.00  SIS P01/02 svart – Arboga Södra IK
  Tisdag    1/9  kl 19.00  SIS B – Barkarö SK
  Onsdag    2/9  kl 19.00  SIS P01/02 röd – Skiljebo SK
  Lördag      5/9 kl 10.00  SIS F03/04 – Ekeby BK
  Lördag    5/9  kl 11.00  SIS F04/05 – Forsby FF
  Söndag    6/9  kl 10.00  SIS P04/05 svart – IK Franke
  Söndag      6/9  kl 11.30  SIS P04/05 röd – Västerås IK
  Söndag    6/9  kl 16.00  SIS P06/07 – Västerås SK

BINGO 
Missa inte extra utspel (750+750+1500 kr) på bingon på Lagår’n, söndag 6/9 kl 15.00

Ändrade öppettider p.g.a. sjukdom - se nedan 

Fortsättning från föregående sida

Vi reste mot lägret med enormt glatt humör och mycket sång och skratt.
Ju närmare lägerplatsen vi kom desto mer sjöng, skrek och skrattade vi. 
När vår buss åkte bredvid lägret exploderade vi. Lyckoruset var enormt 
och fyllde bussen så mycket så att jag trodde den skulle lyfta. 

Äntligen var vi framme. Vissa hade väntat i flera år på det här ögon-
blicket och nu var det äntligen här!

Vi slog upp alla tält och lagade vår första middag på lägret. Det var mörkt 
sedan länge innan vi var klara. Så fort vi var klara så bar det av mot tälten 
och sömn. Dagen efter var vår första heldag på lägret. 

Vi hade inga aktiviteter första dagen utan alla hjälptes bara åt att fixa 
saker på vår lägerplats. Det var så varmt så att man duschade med kläder 
på för att kyla ner sig och vi fick vätskeersättning varje dag. 

På kvällen gick vi till lägrets invigning. Dom hade byggt upp så mycket för 
det här lägret, en av de sakerna var en enorm scen. 

Invigningen var väldigt fin. Flaggor från 150 olika länder svajade i sol-
nedgången och på scenen hölls tal och uppträdanden.

Vi lade oss nöjda och glada och längtade efter vårt första aktivitetspass.

Tove Kinnunen

I nästa nummer av Skultunabladet, 9 september, 
kommer den avslutande delen av artikeln om detta 
världsomfattande scoutläger!







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

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Med svenskarna förhåller det sig 
som med vissa gamla pumpar: man måste 
hälla något i dem för att få något ur dem.

Bernt Eriksson



 
     

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 36
Måndag 24/8  Skink-och broccoligratäng 
      med potatis
Tisdag 25/8  Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 26/8  Kycklingpasta
Torsdag 27/8  Fläskkorv med rotmos
Fredag 28/8  Kalops med rödbetor och potatis 

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

Lunchmeny veckorna 36 - 37

VECKA 37
Måndag 31/8  Tomatstuvad korv med potatis
Tisdag   1/9 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag   2/9 Pannbiff med löksås, lingonsylt          

   och potatis
Torsdag   3/9 Kyckling- och potatislåda 
    med wokgrönsaker 
Fredag   4/9 Fläskfiléspett med bearnaisesås 
                            och stekt potatis



© Foto: Elisabet Sannesjö



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

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. 17.30 - 19.00
Vi startar vecka 36, torsdag 3 sept.

Välkommen! 

Föranmälan krävs inte. Kostnad: 400 kronor/termin eller 50:-/gång
Har du frågor? 

Välkommen att kontakta:
Eva Wahlberg Gertsson, 021-763 43 eller Sussi Eriksson, 021-706 76

                 Lions Club stöder friskvård i Skultuna

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Gilla oss på Facebook!

Frisör &  Shop   

Centrumhuset      
Tel: 755 30        www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Bästa sättet att bli av med 
kilona är att lämna dem på tallriken.

Tore Wretman 



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

På “G”
SKULTUNA 

KOMMUNDELSNÄMND
Höstens första nämndmöte är 
onsdag 9 september kl. 16.30 

på Skultunagården.      
Välkomna!

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Välkomna tillbaka efter sommaren. Nu kör vi på som vanligt!

Samma öppettider gäller!
Ni hittar oss på facebook. Sök på Öppna förskolan Skultuna. 

Där finns all information från oss.
  • Stängt torsdagen den 27 augusti.  Vi är på utbildning.
  • Sopplunch! Välkomna att äta soppa med oss måndagen den  

  31 augusti kl.11.30. Vuxna 25 kr och barnen gratis.
   Ingen anmälan. Det är bara att komma!
  • Stängt  9 - 10 september. Vi är på Traumadagen i Stockholm

SKOLORNA HAR STARTAT  
Nu är det extra viktig för alla att tänka på skolbarnens trafikmiljö!  
Villaägare med tomt mot trottoarer och körbanor tänk särskilt på:
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 gång bana 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 alltid 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             Telefon 021 - 39 39 10

Onsdagen den 26 augusti
kl. 10.00   Styrketräning, ute
kl. 10.30   Gymnastik, ute
kl. 11.00   Högläsning på 15
kl. 16.30  - 19.00  Surströmmings & Sillfest  tillsammans med Rönnby mötesplats.
                                                           Trubadur: Lars Håkansson      
                                                                                          Pris 100 kr. Föranmälan.  

Torsdagen den 27 augusti    Resa till Bergianska trädgårdarna! Fullbokat
kl. 10.00   Styrketräning, ute. Inställt
kl. 10.30   Gymnastik, ute. Inställt
Fredagen den 28 augusti
kl. 10. 30   Chigong
kl. 12.00 – 13.00  Rotary har lunchmöte. Program: Seniorproffsen
kl. 14.30   Fredagsfika
Måndagen den 31 augusti
kl. 11.00   Högläsning
kl. 18.00   Stickcafé
Tisdagen den 1 september
kl. 11.00   Högläsning
kl. 13.00   Teknikcafé
Onsdagen den 2 september
kl. 10.00   Styrketräning, ute
kl. 10.30   Gymnastik, ute
kl. 11.00   Högläsning på 15
kl. 13.30   Bingo
Torsdagen den 3 september
kl. 10.00   Styrketräning, ute
kl. 10.30   Gymnastik, ute
kl. 11.00   Högläsning
Fredagen den 4 september
kl. 12.00   Rotary, egna ärenden
kl. 13.00   Spelstuga på 15
kl. 14.30   Fredagsfika
Måndagen den 7 september
kl. 11.00   Högläsning
kl. 13.30   Boule
   Vi dricker kaffe i pausen
Tisdagen den 8 september 
kl. 10.00 – 11.00  Vi lyssnar på gamla farser, 15 grupprummet
Onsdagen den 9 september
kl. 10.00   Styrketräning
kl. 10.30   Balansträning med Annica, sjukgymnast, Första tillfället för terminen
kl. 11.00   Högläsning på 15 inställt
kl. 11.30 – 14.30  Vi åker på utflykt till Gäddeholm
   Vi äter soppa och bröd. Göran Kihl berättar om Gäddeholms historia.                    

  För mer information kontakta mötesplatsen




