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Onsdag 29 augusti, vecka 35 Årgång 51
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NÄSTA NUMMER utkommer onsdag 12 sept. Annonsbokningar & material inlämnas senast fredag 7 sept. kl. 12

Uppmaning till föreningslivet och aktiva idésprutor i Skultuna!
Låt oss samverka i “Tillsammans för Skultuna, Romfartuna och Haraker”
Välkommen till arbetsmöte tisdag 24 september, kl 18.30 - 21.00 i matsalen på Vallonvägen 15
Ta med din förenings årshjul över aktiviteter september 2018 – september 2019 till mötet.
Vi bjuder på soppa och macka
Anmälan till Pia på e-post: pia.willen@vasteras.se

Hej!

		

			
Söndag 9 september närmar sig och därmed valet till riksdagen. Flera har
				
redan valt att förtidsrösta. Den dagen är alltid spännande tycker jag, men
nog är det lite extra spännande denna gång. Nu lyssnar vi på partiledardebatter och presentationer. En del prat blir
det sinsemellan om detta. Att valstugor bränns och affischer riv ner är väl ganska märkligt. Varifrån kommer denna
brist på respekt för andras åsikter. För det är väl det det handlar om och det passar då rakt inte i en demokrati där
alla har rätt till sin åsikt. Måndag 10 september kommer vi att ha annat att prata om. Undrar just vad?
Kåsören denna gång är en kvinna som jag hyser stor beundran för. Yrkesskicklig, alltid glad och positiv och med en
energi som få. Dessutom går det bra att prata med henne om det mesta!
Välkommen Sophie Söderberg, nu är ordet ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Min kärlek till livet!

Jag älskar mitt liv !! Ja, så är det faktiskt och jag vet att jag är otroligt lycklig som kan säga så. 2005 flyttade
jag till Skultuna utan att veta ett dugg om byn. Visste bara att det gick lätt att ta sig hit med buss så min
mamma, som inte har bil, skulle kunna komma och hälsa på. Nu många år senare vet jag att det var det
absolut bästa valet jag kunde göra.
Vilket fantastiskt litet samhälle! Det finns många eldsjälar som engagerar sig i våra barn och tonåringar
(nattvandrare, konfirmationsledare, bibliotikarie och idrottsledare). Och många som engagerar sig i ”våra äldre”
(Väntjänst, Lions m.fl.) Tänk er bara att när man blir äldre så får man en blomma till jul. Det är ju en fantastisk
gest. För att inte tala om hur vackert det är här. Närheten till naturen. Att se på ljusen som varje år brinner
längs hela vägen ner till kyrkan på Lucia. Men det bästa är ändå att invånarna här i Skultuna hälsar på varandra
när man går förbi på gatan (det gör man inte i Västerås, utan tittar ner i backen).
2007 tog jag min examen och blev medicinsk fotvårdspecialist. Två dagar senare öppnade jag mitt eget
företag: Sophies Fotvårdsklinik. Innan hade jag arbetat som servitris i Västerås i ca 10 år. Varje dag är jag
glad när jag går till jobbet för jag har världens bästa arbete och en fin arbetsplats.
Vanligaste frågan jag får är ”Hur kan du arbeta med fötter?” Mitt svar på det är att jag alltid har älskat fötter,
ha, ha. Nej, nu skojade jag. Men jag tycker det är roligt att hjälpa människor som har bekymmer och ont i
sina fötter. Få pyssla om mina kunder lite och lära känna de människor fötterna sitter på. Det känns som om
jag faktiskt gör skillnad. I april gick jag en kurs och utbildade mig till Nagelterapeut också, så nu utökas min
verksamhet. Fötter och händer hör väl ihop liksom tänker jag.
På fritiden jobbar jag som spinning- och gruppträningsinstruktör och min stora passion är styrketräning.
Eftersom jag har sex fantastika barn i åldrarna 19, 16, 13, 12, 8 och 7 så förstår ni nog att jag inte har så
mycket tid över till något annat. OK, jag tror jag vet
vad ni undrar. Svar: Jag är 37 år. Mina barn ger mig
så mycket glädje och jag älskar att umgås med dom.
De ger mig många skrattrynkor och även någon argrynka ibland.
Jag är väldigt lycklig och som sagt, jag älskar mitt liv!
Sophie

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

av bilar och småmaskiner
		

		
		

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

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

Dagens lunch, 79:-

MARCO POLO
RESTAURANG & PIZZERIA

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 35, 36 och 37

f.d.

VECKA 35
Torsdag 30/8 Isterband, dillstuvad potatis & rödbetor
Fredag 31/8 Byggmästarlåda

“Sosso” är tillbaka
tillsammans med Hassan .
Nu har vi byggt om restaurangen helt!
Öppettider:
Måndag - torsdag 11 - 21
Fredag, lördag
11 - 22
Söndag
11 - 20

VECKA 36
Måndag 3/9
Tisdag 4/9
Onsdag 5/9
Torsdag 6/9
Fredag 7/9

Korv Stroganoff med ris
Stekt fläsk, löksås och kokt potatis
Stekt panerad fisk med citronsås
Pannbiff med löksås
Fläskfilé, rödvinsås och potatisgratäng

VECKA 37
Måndag 10/9
Tisdag 11/9
Onsdag 12/9
Torsdag 13/9
Fredag 14/9

Kycklinggryta med ris
Raggmunk med stekt fläsk
Köttfärslimpa, gräddsås och lingon
Bakpotatis med Skagenröra
Järpar med brunsås, lingon & potatis

Välkommen!
“Sosso”

med personal

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Vi utökar i köket!

Vi utökar - både öppettiderna och med en ny kökschef (Patrik Ekman) och fler i personalstyrkan. Konferensavdelningen är färdig och likaså den
nya sviten. Renoveringen av fler hotellrum fortgår, så här händer det saker & ting! Nu passar vi på att presentera de två som styr i köket hos oss.

Patrik Ekman (44 år)

Jag flyttade med min sambo och två barn till
Skultuna i december 2016 och har sneglat på
Brukshotellet sedan dess. Den här hösten kom
chansen att få komma hit och göra det jag älskar
mest, skapa god mat med de bästa råvarorna.
I början av 90-talet startade min bana på anrika
Källaren Diana i Gamla Stan, Stockholm, och har
gått vidare till olika a la carte-restauranger, hotell,
en kort tid som fiskhandlare på Hötorget. Några
år i Paris och på festvåningar. Senast var jag på
Rocklunda. Nu är det dags att ta mig an hotell igen.

Ulf Frank (49 år)

Ulf, som ursprungligen är från Säter, jobbade
många år i Dalarna på olika restauranger och
hotell med a la carte, catering och större bufféer.
2013 flyttade han med sin fru Ullis (som många
säkert känner igen från ICA) och deras fyra barn
till Skultuna. Han har sedan dess varit med och
skapat härliga maträtter hos oss på hotellet.
För två år sedan lyckades vi äntligen övertala
Ulf att börja hos oss på heltid. Många av er har
redan mött Ulf på bufféaftnar och presentationer
av a la carte-rätter.

Spara till buffert

Med ett buffertsparande är du bättre förberedd på större
utgifter eller en förändrad inkomst.
Var bättre rustad ekonomiskt när bilen går sönder eller om du blir sjuk en längre
tid. En bra grundregel är två månaders utgifter plus en reparationsbuffert om du
äger ditt boende.

Välkommen
till ditt lokala bankkontor
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Nu
händer
det!

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

Nyhet

Service & Reparationer

Manikyr inkl Gellack

av bilar och motorgräsklippare

500 kr

Gellack är ett nagellack man härdar i uv-lampa.
Hållbarhet 3-4 veckor

Välkomna

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

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
Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
ar ! Svenne
lkomna & Glad Somm
VäVälkomna!

SKULTUNA IS

Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna
e-post: kansli@skultunais.se

Telefon: 076-945 76 76
www.skultunais.se

Matcher på Kvarnbackavallen

		

Onsdag

29/8

kl. 19:00

Skultuna IS A-lag – Kungsör BK

		

Lördag

1/9

kl. 11:00

Skultuna IS F03/04 – Lillån FK

		

Söndag

2/9

kl. 11:00

Skultuna IS F06/07 – Västanfors IF FK

		

Söndag

2/9

kl. 15:00

Skultuna IS F08/09 – Ekeby BK

		

Onsdag

5/9

kl. 18:00

Skultuna IS F04/05 – Ekeby BK

		

Lördag

8/9

kl. 15:00

Skultuna IS A-lag – IFK Västerås FK

		

Söndag

9/9

kl. 10:30

Skultuna IS F08/09 – Irsta IF

Vi ses i SIS på idrottsvis!

Kultur
i Haraker
söndag den 2 september kl. 11 - 16
i Harakers Bygdegård
		 Utställning av bygdens veteranfordon: bilar,
		 traktorer både med och utan tändkulemotor,
		 gamla tröskverk, motorcyklar m.m.
		
		 Öppet i muséet med bildspel om Haraker.
		 Bodlängan är öppen med inventarierna från det
		 gamla skomakeriet i Haraker på övervåningen,
		 snickeriet och gamla tiders mangel.
		 Försäljning
		 Karin Karlströms bok ”Haraker, min hembygd”.
		 I Handelsboden kan man köpa godis i strut,
		 hemkokt saft m.m.
		 Marknadsstånd med hantverk.
		 Loppisbord.
		 Second Hand-butik.
		 I Bagarstugan bakas det tunnbröd till försäljning
		 hela dagen.
		
		 Hela dagen serveras kaffe/te med hembakt bröd,
		 hamburgare/kokt korv och kolbullar.

Varmt välkomna!
Harakers Hembygdsförening och Harakers Bygdegårdsförening

www.haraker.se

KRYSSA MAGNUS EKBLAD I LANDSTINGSVALET

Hej, jag heter Magnus Ekblad. Jag har bott
i Romfartuna och har förut suttit i kommundelsnämnden. Nu söker jag ditt förtroende
för att kryssa mig i landstingsvalet.
Västmanlandbehöverettnyttledarskap!
Just nu sitter jag i landstingsfullmäktige,
i opposition mot den styrande, rödgröna
majoriteten. Vi i Centerpartiet försöker
tillsammans med övriga alliansen att
förbättra för Västmanlands innevånare.
Centerpartiet vill också:
- Alla som vill ska få fast läkarkontakt
- Vårdreform där patienter får snabbare
hjälp vid lättare psykisk hälsa, speciellt
barn och ungdomar.
- Examenspremie för de som väljer att läsa
till sjuksköterska
Jag kommer att jobba för en vård till alla utan
långaköer,värnasmåorternasvårdcentraler,
ettstarktregionaltutvecklingsarbeteochatt
landstinget ser sin personal som sin främsta
resurs.

© Foto: Elisabet Sannesjö

Onsdag
29/8
Skinkstekmedpotatis,sås&äppelmos
Torsdag
30/8
La´gårns Cowboygryta
		
Fredag 31/8 Kotlettrad med råstekt poatatis och sås
Vecka 36 Måndag
3/9
Plommonspäckad fläskkarré
Tisdag
4/9 Raggmunk med fläsk
		
Onsdag 5/9 Sjömansbiff
		
Torsdag 6/9 Pytt i panna med ägg
		
Fredag 7/9 Schnitzel med stekt potatis och sås
Vecka 37 Måndag
10/9
Pannbiff, stekt potatis och brun
Tisdag 11/9 Raggmunk med fläsk
Onsdag 12/9 Kalops, kokt potatis och rödbetor
		
Torsdag 13/9 Stekt panerad fisk, kokt potatis & kall sås
Vecka 35

www.skultunalagarn.se

Dagens Lunch 85 kr

Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår

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

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

Vi lagar all mat från grunden
Se även menyn på gastrogate.se

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

Öppna förskolan
Välkomna till oss!

Nu har vi öppnat igen efter sommaren och våra öppettider är:
Måndag kl. 09.30 - 14.30
Kommundelskontoret
Tisdag kl. 10.30 - 16.00
Tel. 021 - 39 38 00 (021-39 00 00) Onsdag kl. 08.30 - 12.00
Torsdag kl. 09.30 - 13.30 (Jämna veckor är vi på Babybokprat på
Öppet helgfria vardagar:
på Biblioteket mellan kl. 09.30 - 11.15)
måndag - fredag, kl. 08.30 - 10.30
E-post:skultuna-kommundelsnamnd@ • Måndagsklubben! 3 september kl. 16 - 19 vid Biblioteket och
vasteras.se
Fritidsgården. Ikväll kommer föreningar i Skultuna och berättar
Besöksadress: Tibblevägen 1, Skultuna
om sina verksamheter, kan finnas vissa prova på saker. Maten
Postadress: Box 105, 726 30 Skultuna
blir kycklingsallad med ris och baguette som serveras ute vid
Information: www.vasteras.se
fint väder. Se mer info längre ner på denna sida

Öppna Förskolan & Skultuna Bibliotek

På “G”
SKULTUNA BIBLIOTEK
Nu har vi återgått
till ordinarie öppettider:
		
		
		
		
		

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 13 – 19
kl. 11 – 17
kl. 13 – 17
kl. 13 – 19
kl. 11 – 14

			
			
			

Baby-bokprat på biblioteket
torsdag 6 september,
kl. 09.30 - 11.00

			

Öppna förskolan är stängd under samma
tid och har sedan öppet kl. 11.15 - 13.30

			
			
			
				

Välkomna på med era små barn.
Passar bäst för barn 6 - 12 månader
Någon föranmälan behövs inte.
Det är bara att komma!

Förhandstips: Tävlingen Mälarenergi Night run, torsdag 27 september

Konceptet är lika som tidigare år men med en del överraskningar både längs banan och vid målgången!
Ett företag kommer att grilla pulled pork utanför ishallen. Det går bra att förbeställa via loppets hemsida.
Om ni inte vill springa/gå någon av banorna, 5 eller 13 kilometer, så går det bra att komma och heja fram
de tävlande utefter banan eller vid målgången.
Se även kommande information här i i bladet!                          Göran Stahre, Teknik och fritid, tel 021-39 38 42

Måndagsklubben 3 september!

Plats: Utanför biblioteket och fritidsgården. Tid: kl. 16 - 19
I kväll serveras det Kycklingsallad med ris och baguette.
Vuxna 20 kr
3-18 år, 10 kr
0-3 år, gratis
Maten serveras ute vid fint väder!

Kvällens aktiviteter är:

Många av Skultunas föreningar visar upp sig, berättar om sina verksamheter
och bjuder på prova-på-aktiviteter.
Kägelhallen (Skultunagårdens källare) kommer att vara öppen under kvällen.
Gå gärna dit och prova, VM-medaljören Jenny Smevold finns där.
SIS kommer att ha Idrotts-klädbytardag!
Passa på att förtidsrösta när ni ändå är på Biblioteket!

Välkomnna! Fritidsgården, Biblioteket & Öppna förskolan
Se även separata annonser om: shÅppen,Träffpunkt 8:an, Kulturpub och Arbetsmöte för föreningar/idésprutor

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15-17

Onsdagen den 29 augusti
Kl. 09.00 VLT
				
Kl. 09.00 – 10.00 Lillemor och Pegasus är ute på
			
			
		
tur. Anmäl intresse
Kl. 10.00 – 11.00 Röris & bollkul. Samlingssalen

Tel. 021-39 39 10

Torsdagen den 6 september
kl. 09.00 VLT
Kl. 10.00 Korsord tillsammans med Pia
Kl. 09.00 – 10.15 Mjukgympan har uppehåll
under veckorna 36 och 37

Torsdagen den 30 augusti
Kl. 09.00 – 10.15 Mjukgympan har uppehåll
under veckorna 35, 36 och 37
Kl. 09.00 VLT
Kl. 10.00 Röris och hjärngympa
		
(Komihåg med boll)
Kl. 14.00 Boule på boulebanan
Kl. 15.00 Vi dricker kaffe tillsammans

Fredagen den 7 september
Kl. 09.15 – 11.00 Sköna fredag; Manikyr, hand		
massage, handgymnastik,
			
lugn musik
Kl. 11.00 		
Boule
Kl. 12.30 		
Spelstuga
Kl. 13.00 – 15.00 Christina och Pegasus är ute på
		
tur, anmäl intresse
Kl. 14.30 		
Fredagsfika

Fredagen den 31 augusti
Kl. 09.15 Manikyr
Kl. 10.00 Högläsning
Kl. 11.00 Boule
Kl. 12.30 Spelstuga
Kl. 13.00 – 15.00 Christina och Pegasus är ute
		
på tur. Anmäl intresse
Kl. 14.30 Fredagsfika med tårta

Måndagen den 10 september
Kl. 09.00 Golf
Kl. 09.30 VLT
Kl. 10.00 Styrketräning i ljusa rummet på äldreboendet.
Kl. 11.30 Vi går till Mariagården på sopplunch.
Anmäl intresse till mötesplatsen.
Kl. 13.30 Balansträning (för alla) i samlingssalen
Kl. 14,00 Filmvisning i samlingssalen. Vi dricker
kaffe under filmvisningen. 20 kr
Kväll:
SAIK är i samlingssalen

Måndagen den 3 september
Kl. 09.00 Golf
Kl. 09.00 VLT
Kl. 13.30 Balansträning (för alla) i samlingssalen
Kl. 16.00 – 19.00 ”Kulturpub för vuxna”
			
- se separat annons
Tisdagen den 4 september
Kl. 09.00 VLT
Kl. 10.00 – 12.00 Klädförsäljning Åsas mode i
		
entrén servicehuset
Kl. 14.00 Gudstjänst på Vallonen
Kl. 18.30 Zumba med Anna–Carin Forsberg, för
		
dig med fart i benen. Personal på
		
Vallonen i Skultuna har reducerat pris.
Onsdagen den 5 september
Kl. 09.00 VLT
kl. 13.00 – 15.00 Christina och Pegasus är ute
		
på tur. Anmäl intresse
Kl. 14.00 Sabrina sjunger i samlingssalen.
		
Vi dricker kaffe tillsammans. 20 kr!
Obs! Bingo inställt!

Tisdagen den 11 september
Kl. 09.00 – 12.00 Vi kokar äppelmos och gör
			
äppelkaka. Kom och hjälp till!
Kl. 13.00 Önskemusik i mötesplatsens kök
Kl. 14.00 – 16.15 Teknikcafé
Kl. 18.30 Zumba med Anna–Carin Forsberg,
för dig med fart i benen. Personal på
Vallonen i Skultuna har reducerat pris.
Onsdagen den 12 september
Kl.09.00 VLT
Kl. 10.00 – 11.00 Gymnastik och boll-kul
			
i samlingssalen
Kl. 14.00 Kulturcafé med ”Johan B Andersson” i
Samlingssalen. Entré med kaffe, 40 kr.

Ett stort tack

till Lions, kyrkan och Skultuna La´gårn för att
boende på Vallonens servicehus kunde åka till
Haraker i augusti över en dag.
Tack till alla frivilliga som bakade och till de
som var med och gav service under dagen!

Du kommer väl ihåg ...

”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.

OBS! Bindande anmälan
till pia.willen@vasteras.se
eller... på telefon 021-39 39 10
			
eller... direkt till Din mötesplats
Ett samarbete mellan: Kultur i stadsdelarna, Västmanlandseller... på anmälningslistan i
                                   musiken,
ABF och Vallonens mötesplats
receptionen på Vallonvägen
15

