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Vi gratulerar Årets Romfartunabo 2016

Läs också bl.a. om:
  c Kåseriet “Livet på landet”  
  c Kommundelens information om byggprocess  (Bygglov gällande Gäddström 1:4)
  c Kul-Tur i Haraker söndag 4 september. 
  c Musikgudstjänst "Elvis i våra hjärtan" söndag 4 september i Skultuna 
  c   Kulturfest i Skultuna måndag 5 september. 

Utmärkelsen Årets Romfartunabo utdelades lördag 21 augusti vid Tiondeladan i Romfartuna. Fjorton
duktiga personer var nominerade till utmärkelsen. Priset delas ut av Romfartuna Hembygdsförening. 
I år föll valet på tre personer: Håkan Svedlund (Erikslund), Åke Johansson (Frändesta) och Axel “Acke” 
Lundholm (Solvalla). Alla tre har gjort och gör goda insatser för bygden inom olika områden. För 
utmärkelsen markerades dock en särskilt stark insats från var och en av dem. 
   Håkan och Åke fick priset för det omfattande  
  arbetet med bredband i bygden.   
  “Acke” fick priset för sitt arbete för att bevara

   och dela med sig av kunskaper om gamla tiders
   jordbruk samt om redskapen och maskinerna  
  för detta. 

   Herrarna uppvaktades med 
   pokal, diplom, blommor
   och varma applåder.
                                                                                                 Styrelsen för Romfartuna Hembygdsförening

Håkan Svedlund, Axel “Acke” Lundholm och Åke Johansson
Foto: Siv Vestman, som tog bilden vid ett annat tillfälle
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   Hej!
   Ett skänk eller ett stänk från ovan? Rent vädermässigt är det ju en blandad kompott 
och mycket väderprat blir det. Just nu stänker det friskt, i morgon får vi ett skänk av strålande sol. Dessa underbara 
sensommardagar tackar vi särskilt för. En kvarvarande känsla av sommar. Vi äter glass och tar ett dopp igen innan 
vi kryper in i regnkappan och tar fram paraplyet. Ett skänk från ovan är också all den fina musik vi kan få höra. 
Simon Ludvigsson och Maria Agstam Häggqvist bjöd t.ex. på en fantastisk musikgudstjänst i Romfartuna kyrka härom
veckan och musiken fick även följa med ut till grillkvällen efteråt vid Tiondeladan. Tack båda för vacker musik!
Regnmoln och orosmoln är inte samma sak. Regnet kan vi inte göra mycket åt och det går dessutom över av sig självt. 
Orosmoln kräver ofta en insats av oss. Läs gärna Kommundelens information om byggprocess längre fram i bladet.
Där står bland annat lite om hur viktigt det är att Skultuna växer och att vi kan behålla samhällsservice. För den saken  
krävs både att folk väljer att bo kvar, att fler flyttar till kommundelen och att företagen som finns här kan överleva. Fler
attraktiva bostäder, bra förskola och skola, goda kommunikationer, möjligheter till en god fritid, att fler handlar på
hemmaplan och mycket annat behövs. Alla kan vi bidra med något för en positiv utveckling.

Kåsör den här gången är en ung kvinna som jag stött på emellanåt när jag hämtat barnbarn på förskolan eller när hon
arrangerat barnaktiviteter tillsammans med min dotter Maria. En positiv, kreativ och målmedveten tjej som jag nu
fått lära känna närmare eftersom vi sedan ett halvår tillbaka arbetar i samma föreningsstyrelse. Vid våra möten har 
hon ofta med sig sin lilla dotter, 1 år, som visat sig vara en bra “assistent” i styrelsen, med både tålamod och intresse
för uppgiften. Det är alltid kul att träffa dem båda! Duktiga och glada människor, stora som små, är också en skänk från 
ovan, eller hur? Välkommen Sanna Axelsson. Ordet är ditt!                                                                   Elisabet Sannesjö                                                                                                                                                                                                                    ansvarig utgivare

Livet på landet …
Sanna Axelsson heter jag och är 35 år, sambo och har tre barn i åldrarna 1, 5 och 8 år. Jag bor i Romfartuna
sen 10 år tillbaka tillsammans med Christian Johansson. Vi har en häst, hundar och kaniner. Jag är född på 
Viksäng i Västerås men uppvuxen en stor del av mitt liv i Romfartuna.

Skolloven, helgerna och somrarna tillbringade jag helst ute på landet hos familjen Svedlund i Erikslund. Där 
hände det alltid en massa kul. Jag kommer ihåg alla goda frukostar vi fick fint uppdukade uppe hos mormor 
Maria. Deras hund Baffin, utflykterna i skogen, att vi samlade in orangea pilar från Six days år 1990, den 
berömda källarkullen och alla fina gamla kläder vi klädde ut oss i. Cykelturerna till Norrängen. Lekstunderna
i Åbylund. 
Vi tillbringade även mycket tid i sommarstugan i Munga. Då gick jag ofta upp i ottan för att cykla upp till gris-
ladugården och hjälpa till med grisarna och som jag älskade dessa grisar! Det blev även en och annan bus-
ridning på grisarna och det vet nog inte bonden om än idag. Kommer ihåg familjen Petterssons jakthundar, 
speciellt en som hette Sluggo. Jag kunde sitta med honom i hundgården i flera timmar. Det var något extra 
med den hunden.
Till minnena hör också alla midsommardanser vid tiondeladan, grisfester och lekar, julaftnar och kalas. Det 
var alltid en sådan gemenskap och värme och som barn kände man sig alltid trygg. Det är så många härliga
minnen jag kommer att bära med mig resten av livet.
Sen var jag borta ett par år ifrån Romfartuna när jag provade vingarna på annat håll, men så 2006 träffade 
jag min stora kärlek Christian Johansson, som är född och uppvuxen i Romfartuna. Valet att det var i Romfar-
tuna vi skulle bo var inte så svårt! 
Vi bodde några år i den gamla skolan i Litsberga, men sen, år 2012, köpte vi vårat hus på Kyrkvägen och här 
trivs vi som fisken i vattnet. Idag sitter jag med i Romfartuna hembygdsförening och har där ansvar för barn-
aktiviteterna i Romfartuna. Det jag vill förmedla till alla barn i Romfartuna är den känslan jag hade som barn,
trygghet, värme och gemenskap. Därför vill jag arbeta för att vi har en fungerande bra skola och förskola i 
Romfartuna och att det ska finnas aktiviteter där barn och vuxna i socknen kan träffas och ha kul. 
Det är vi vuxna som har ansvaret att se till att våra barn får en trygg uppväxt. Jag vill vara en del av den trygg-
heten och se till att Romfartuna fortsätter vara en naturlig och trygg samlingsplats för både stora och små.

Väl mött Sanna



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

 

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

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

Faxnummer  021 – 16 44 55

E-post:  skultuna@handelsbanken.se

Välkommen!
Johan 

GustavssonAmanda
Pfeiffer

Ville                               
Torppa

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.

Vi hälsar Amanda Pfeiffer välkommen till oss 
Amanda vikarierar under Ida Håkanssons föräldraledighet

                                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 !
Nyhet: Ansning av bryn för män, 120 kr

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

Vi har egen produktion av stallströ

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

Information om byggprocess
Byggnadsnämnden beviljade i juni bygglov för fastigheten Gäddström 1:4 gällande byggnation av 
fem hus längs Bruksgatan. Bygglovet gäller fem flerfamiljshus med totalt 20 lägenheter i varierande 
storlekar. 
Bygglovet är överklagat till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ingen tidsgräns inom vilken de måste 
återkomma med ett besked. Kommunen äger inte tomten utan den har i omgångar sålts vidare 
och ägs nu av en privat entreprenör. Nedan finns en bild på hur ett av husen beskrivs i ansökan 
om bygglov.
   Den tomt där husen planeras är del av den
   detaljplan som heter 1679 K och som vann
    laga kraft den 26 februari 2009. Under arbetet
   med detaljplanen så framkom fem insända 
    yttranden till dåvarande stadsbyggnadskon-
   toret gällande bland annat synpunkter på att 

  nybyggnation i det området skulle ha negativ  
  inverkan på kulturmiljövärden och negativ 

   inverkan på parkmiljö och rekreationsområden.
Dåvarande stadsbyggnadskontoret svarade på synpunkterna och detaljplanen fastslogs därefter. 
Området var även upp till diskussion då det fördjupande underlaget för planering och byggande
togs fram. Underlaget togs fram som en fortsättning på den ortsanalys som gjordes under 2013. 
Under samrådet som handlade om det fördjupade underlaget så framkom några synpunkter på
planerna att bygga på det aktuella området och dessa synpunkter stämde väl överens med vad 
som framkom när detaljplanen togs fram.
Kommundelsnämnden har ställt sig bakom såväl ortsanalysen som det fördjupade underlaget för
planering och byggande. I båda dokumenten lyfts Skultunas unika kulturmiljövärden fram och 
kommundelsnämnden är mycket måna om dessa värden. 
Både ortsanalysen och det fördjupade underlaget lyfter fram vikten av att Skultuna växer och vikten 
av att behålla samhällsservice i Skultuna. I den senaste befolkningsprognosen så ser invånarantalet 
i Skultuna ut att minska fram till 2020 och det är viktigt att den utvecklingen vänds. Detaljplaner 
och bygglov fastställs dock av byggnadsnämnden och Skultuna kommundelsnämnd har inte något 
inflytande över dessa frågor.  

Tobias Åsell
Direktör, Skultuna kommundelsförvaltning
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En mormor 
är en sorts gammal mamma 

som inte kan sitta på golvet längre. 
Mathias 6 år

Ur boken “Barns tankar om mormor och morfar, 
farmor och farfar”

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

Gilla oss på Facebook!

Frisör &  Shop   

Centrumhuset      
Tel: 755 30        www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm



  
 
         
                     
  

    

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

Tisdagen den 6 september
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30  Bingo i hobbylokalen
Onsdagen den 7 september
kl. 09.30  VLT läsning 
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Kulturcafé med gruppen ”Duo Eminens”
Programmet heter Tango!       Fri entré. Fika 20 kr
Torsdagen den 8 september
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.30    VLT läsning 
kl. 13.30 – 15.45  Teknikcafé
Fredagen den 9 september
kl. 09.15  Manikyr
kl. 13.00  Spelstuga
kl. 14.30  Fredagsfika
Lördagen den 10 september
Vi spelar på trav, V – 75: Lämna 20 kr till Lillemor
kl. 17.00  Vi äter hamburgare & pommes frittes. 40 kr
kl. 18.00  Vi tittar på travet på TV
  Anmälan senast den 8 september
Måndagen den 12 september
kl. 09.00  Bangolfträning inomhus
kl. 09.30  VLT läsning 
kl. 13.30  OBS! Dag & tid! Annika har balansträning
för boende på Vallonen och i samhället. Gratis.
kl. 14.00  En text säger så mycket
kl. 15.00  Vi dricker kaffe tillsammans
Tisdagen den 13 september
Heldag:  Bussresa till Gysinge & Ulva kvarn. 
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 13.30  Spelstuga med Marcus
kl. 15.00  Vi dricker kaffe tillsammans
Onsdagen den 14 september
kl. 09.30  VLT läsning 
kl. 10.00 – 12.00  Åsas mode har försäljning av  

   kläder i samlingssalen.
kl. 14.00  Tipspromenaden sitter uppe. Be gärna om
  om hjälp med att köra rullstol eller skriva.

kl. 16.30 – 19.00  Kräft & räkfest 
med underhållning ”Kräftpaj och räkor”

Vi bjuder in husets boende, anhöriga och boende på byn
Pris: 100 kr för mat & underhållning.  
Kaffe 20 kr. Endast musikbiljett 50 kr

kl. 18.00 – 19.00  Lars Håkansson underhåller

Onsdagen den 31 augusti
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Tipspromenaden sitter uppe.
  Väntjänstare finns till hjälp
kl. 11.00  Gymnastik ute
kl. 12.00  Grillbuffé i matsalen
kl. 15.00  Tipspromenad på Bättringsvägen 

kl. 16.30 – 19.15  Kulturpub
 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.           Boka hos
    Endast musikbiljett = 50 kr.                   personalen
Torsdagen den 1 september
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.30  VLT läsning 
kl. 14.00  Hembygdsföreningen har bildvisning av 
Stig Svärd; Bildspel ”Sommar i Bergslagen” med
foton från ett flertal bruk i Bergslagen. Dessutom 
nya foton från ett besök nere i Sala silvergruva 
samt området vid kanaler och sjöar ovan jord. 
Fri entré, Kaffe 20 kr
Fredagen den 2 september
kl. 09.15  Manikyr
kl. 12.00 – 13.00  Rotary har lunchmöte.
Hemföreståndare till HVB hem i Skultuna berättar
kl. 14.30  Fredagsfika
Måndagen den 5 september
kl. 09.00  Bangolfträning inomhus
kl. 09.30  VLT läsning 
kl. 13.30  Ny dag & ny tid! Sjukgymnast Annika
  har balansträning för boende på 
  Vallonen och i samhället. Gratis.
kl. 14.00  Boule med Helge och Lillemor
kl. 15.00  Vi dricker kaffe tillsammans

kl. 17.00 – 19.00   Kulturfest för alla!
Vi går till måndagsklubben utanför biblioteket.
Anmäl intresse till Lillemor senast torsdag 1 sept.
kl. 18.00    Damklubben har månadsmöte
ca: 19.00  Underhållning av gruppen ”Sång & musik
  av andra sortering” från Eskilstuna.
Du som är kvinna och inte är medlem i Skultuna-
Västerås damklubb är varmt välkommen att vara 
med på underhållningen. Vänta utanför samlings-
salen och knacka på kl. 19.00 om det fortfarande 
är stängt. 

Ip only, fiber
Arbetet med att lägga ner fiber i gator och parkmark har påbörjats. På de flesta gator kommer man att 
använda en annorlunda metod, Micro Trench, vilket betyder att man sågar ett spår i asfalten och lägger
ner fiberkabeln. 
Det är en stor ”klinga” som låter väldigt illa och det kommer att damma rejält på vissa gator när arbetet 
pågår. 
Ca 350 hushåll i Skultuna kommer att ansluta sig till Ip Only fiber. 

Se även separat annons om shÅppen och om byggprocess

Skultuna bibliotek
Skultuna bibliotek söker utställningar!
Samlar du på något vackert, udda eller spännande? Är du konstnär eller pysslare? Hör av dig till oss!

Vi vill gärna komma i kontakt med personer som kan tänka sig att låna ut sina föremål till biblioteket. 
Det bästa är om det är saker som ryms i en vanlig monter. Vi har inte så mycket väggar att hänga på. 

Precis som när ni lånar böcker av oss, lånar vi era föremål i 4 veckor!

Kontakta Eva och Stefan på tel. 021-39 38 25 
skultuna.bibliotek@vasteras.se

       Kulturfest för alla i Skultuna med omnejd !
                             Måndag 5:e sept. kl.17.00-19.00 utanför biblioteket

Musikunderhållning och smakprover av mat från olika länder
Open mic –  för dig som vill dela med dig av din musik, 
   gammal som ung. 
Tillsammans tillverkar vi en flagg-vimpel 
av våra olika länders flaggor 

Du kanske vill dela med dig smakprov av mat/bröd/kaka från ditt land?
Hör då av dig till samordnaren, Caroline Karlsson, på tel. 021-39 39 36.

Vi grillar korv med bröd till försäljning.  5 kr/korv. Tack ICA för sponsringen! 
Vid regn flyttar vi kulturfesten till biblioteket och fritidsgårdens lokaler.
Välkomna hälsar Måndagsklubben, Familjecentrum och Norrbo Församling

Skultuna kommundelsnämnd
Kommundelsnämnden sammanträder torsdag den 8 september 
kl. 16.30 på kommundelskontoret. 
Nämndmötet börjar med allmänhetens frågestund. Välkomna!

Ett stort tack 
till kyrkan och Lions 

som gjorde Lagersbergsresan möjlig 
för Vallonens boende. 



        
 

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

Matcher på Kvarnbackavallen 
  Onsdag 31 aug.  kl. 19.00 SIS A-lag - Arboga Södra IF
  Lördag 10 sept.  kl. 15.00  SIS A-lag - Munktorps BK
  Tisdag  13 sept.  kl. 19.00   SIS B-lag - Romfartuna GIF

Restaurangchansen
Köp Restaurangchansen på kansliet eller direkt från lagen. 

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

Vi ses i SIS på idrottsvis


