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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 38
Måndag 14/9  Lasagne
Tisdag 15/9  Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 16/9  Gräddstuvad pytt-i-panna med ägg och  

    rödbetor
Torsdag 17/9  Stekt lax med wokgrönsaker, citron- 

    sås och potatis
Fredag 18/9  Kycklingfilé med potatisgratäng

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

Lunchmeny veckorna 38 - 39

VECKA 39
Måndag 21/9  Fylld lunchkorv med potatismos
Tisdag 22/9 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 23/9 Kyckling-och potatislåda med 
    wokgrönsaker
Torsdag 24/9 Köttfärslimpa med sås, lingonsylt 
    och potatis
Fredag 25/9 Kreolsk gryta med potatis 
                         

Du kommer väl ihåg ...  Vänskapsträff vid Sågdammen i Skultuna
Måndag 14 september, kl 13.30.  Anmälan omgående till Vallonens mötesplats

                                                                                                                      tel. 021 - 39 39 10
Välkommen till Sågdammen, naturområdet strax utanför Skultuna på vägen
mot Haraker. Guide: Gert Ericsson. Det finns möjlighet att gå kortare eller 
längre sträckor utifrån önskemål. Det fungerar även för de som sitter i rull-
stol eller har rollator att vara med, men med begränsad framkomlighet. 
Vi grillar korv (10 kr/st) och dricker festis (10 kr/st).
Din mötesplats hjälper till med att ordna samåkning eller färdtjänst utifrån 
behov. Kostnad för resan dit och hem betalar du själv. 
Ett samarbete mellan: Rönnby mötesplats,
Parkgårdens mötesplats, Vallonens mötesplats, 
Råbys mötesplats och Bäckbys mötesplats. 
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                                                   Hej - nu firar vi 5 år med Bladet!   
     Tänka sig! Fem år har gått sedan jag köpte Skultunabladet. I början skrev jag 
att de förändringar som kunde komma att behövas skulle göras i små, små steg över längre tid. Så blev det och så är
det fortfarande. Först på listan av viktiga saker att göra var att ändra utdelningen av bladet så att alla verkligen fick det.
Efter många om och men blev det så med hjälp av posten och det fungerar numera riktigt bra. Bladet behövde också 
klassas om så att det kunde gå ut som gratis tidning och inte räknas som reklam. Så har det också blivit. Därav kan ut-
delningen ske på onsdagar och inte i samband med torsdagarnas flöde av reklam. 
Numreringen av bladen har ändrats, denna ledarsida infördes, annonsörerna är fler och mer varierande, sidan med 
melodikryss har tillkommit och artiklar ser vi allt oftare. Nyligen provade vi med utdelning även på Rönnby och fler 
planer och funderingar finns för framtiden. 
I slutet av september 2010 framhöll jag att det finns mycket kunnande och goda kvalitéer som är värda att framhålla 
inom kommundelen. Därför ville jag bidra till att människor och händelser lyfts fram genom att bjuda in kåsörer på 
denna sida. Den första kåsören blev Stefan Barklund som då förestod ICA Supermarket och sedan dess har det blivit 
110 berättelser. Den 111 kommer här! Vi kan också se fram emot en artikel lite senare eftersom denna glada och 
engagerade kvinna har så mycket att berätta som inte ryms här. I kåseriet kan du bland annat läsa om en viktig, 
lokal utmärkelse som hon fick motta i år. Här passar vi på att säga Grattis & Välkommen Eva Sörengård! 
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Idrott - vårt familjeintresse
Jag heter Eva Sörengård, är 61 år och är uppväxt och bor i Tillberga. Min man heter Svante och är från Romfartuna.
Vi har två adopterade barn från Trivandrum i Indien. Erik som är 30 år och bor på ett gruppboende i Västerås 
och Sangeetha, 26 år, som bor i Tillberga. Sen har vi lilla barnbarnet Loke 9 månader som är Sangeethas pojke. 
Att bli mormor är härligt och att få se honom utvecklas är underbart. Vi är med glädje barnvakt när det behövs. 
Jag jobbar halvtid på ett fraktföretag och sköter det administrativa, men hjälper även Svante med lite papper i 
hans företag.
Under några år hade vi en sommarstuga i Nickelsbo som ligger mellan Runhällen och Tärnsjö men när barnen 
kom sålde vi den och köpte ett hus i Tillberga. Fortfarande åker vi till Nickelsbo och plockar svamp vid flera till-
fällen varje år, något som även barnen gärna följer med på. Att gå ut i trädgården och titta och plocka med
blommorna är också avkopplande. 
Mina föräldrar bodde i Nortuna som nygifta och fick min bror där innan de flyttade till Tillberga. Min familj bodde 
i lägenheten ovanför mina farföräldrar och i ett hus på gården hade jag två farbröder. När Lasse och jag växte 
upp blev vi lite trångbodda så vi flyttade till en nybyggd lägenhet i Tillberga.
Jag brukar säga att jag är född i Romfartuna GIF då pappa, Erik ”Kirre” Pettersson, var föreningens första ord-
förande och han har både spelat och tränat i föreningen, men själv har jag aldrig idrottat. Mina farbröder, bror,
brorsbarn, kusiner och Svante har spelat i “Romfa” och nu är det vår Erik som spelar i föreningen. 
Under några år var jag anställd av föreningen och skötte kansliarbetet hemifrån. Jag har vid två tillfällen suttit 
i föreningens styrelse. Sista gången jag avgick var i år och då utsåg föreningen mig till Hedersmedlem, något som 
även Svante är efter många år i styrelsen som bland annat kassör. Under ca tio år lämnade jag Romfa och var 
med som allt-i-allo runt laget när Sangeetha spelade fotboll i Tillberga.
Svante och jag är med som ledare i Romfartuna United där Erik spelar. Det är tre lag för personer med funktions-
nedsättning. Svante är tränare och jag sköter det administrativa, material och ekonomin, men försöker även vara
med på träningarna för att träffa spelarna. Att få se glädjen spelarna visar vid träning och match gör att man
orkar med det engagemang som behövs. Att sedan få utmärkelsen Årets Romfartunabo tillsammans med United 
samma år som vi genom Victoriafonden fick besök av Kronprinsessan Victoria är stora händelser i mitt liv som
ledare.
Ett annat stort intresse familjen har är hockey och vi missar inga hemmamatcher med VIK hockey och ser även 
en del bortamatcher. Detta har gjort att United har ett samarbete med VIK då dom kommer och tittar när vi 
har seriespel eller familjedag. United brukar även få sitta som matchvärdar på en hemmamatch.
Eva Sörengård





23rd World Scout Jamboree JAPAN 
Fortsättning från förra numret

nr 15, 26 augusti 2015

I förra numret skrev Tove Kinnunen om det världsomfattande scoutlägret i i Kirara-hama, Yamaguchi, Japan. 
Av de 40 000 deltagande scouterna från 150 länder var tre från Skultuna: Evelina Klåvus, Julia Klåvus och 
Tove Kinnunen. Vi fick veta mera om vad ett världsscoutjamboree är, om förberedelserna, avresan, de nio 
första dagarna i Japan och framkomsten till lägret. Här fortsätter berättelsen.                    Elisabet Sannesjö

Det fanns ett flertal olika aktiviteter som vi skulle göra på lägret. Den första av dessa var Science. Vi gick till en speciell 
by som man hade byggt endast för aktiviteten. Det fanns tält överallt där olika länder hade organiserat vetenskapliga
aktiviteter för oss att göra. Vi gick omkring i våra patruller inom det här området och gjorde de aktiviteter vi ville. Vi 
hade tre timmar på oss och alla försökte göra de roligaste och mest intressanta aktiviteterna innan vi skulle gå vidare. 
Nästa pass var Water. Vi gick ner till en strand och hade tre organiserade lekar. Vattenkrig, jaga flaggan och beach-
vollyboll var det vi fick göra. Det var väldigt varmt så det var skönt att få kasta lite vatten på folk. Sista passet på 
schemat var Culture. Det fungerade på samma sätt som Science fast med kulturaktiviteter. 

Den andra augusti var det Mat-festival på lägret. Alla olika byar lagade mat från deras land och så fick man gå runt 
och smaka och kanske pröva någon lek eller liknande. I vår by var det full fart! Vi bjöd på kanelbullar, men för att få 
en behövde man göra ett kort quiz om Sverige som vi hade förberett och sen dansa ”små grodorna” och ”raketen”. 
Alla tyckte det var jätteroligt och det var fullt vid alla bord i vår by hela dagen. 

Vi fick en fantastisk möjlighet att åka till Hiroshima och gå igenom museet. Det blev väldigt sorgsen stämning och 
det var jobbigt för många att gå igenom och kolla på alla bilder och historier, men det var en mycket lärorik upplevelse. 

På det fjärde aktivitetspasset åkte alla patruller till olika ställen. Det var Community på detta pass så vi åkte ut till 
städer i närheten och kollade på hur samhället och människorna var där. Några åkte till en skola, några till ett dagis 
och några till en djurpark. 

På Nature-passet fick vi åka till en kalkgrotta. Detta var himmelriket i den stekande solen då vi fick gå i lugn takt i en
sval grotta. När lägret led mot sitt slut hade vi en aktivitet kvar och det var Global Development. Vi fick diskutera 
och resonera kring lösningar på globala problem t.ex. fredsförhandlingar. 

Den 7 augusti var avslutningsceremonin. Det var fullt tempo hela tiden och många tal från flera olika personer. En
person från vår egen by fick bära Sveriges flagga upp på scen och vi var så stolta! En perfekt avslutning på ett perfekt
läger!

De flesta åkte dagen efter. Men vi stannade hela den dagen och åkte dagen efter. Eftersom alla åkte och allt plockades 
ihop fanns det inte mycket annat att göra än att vänta. Vi plockade ihop hela vår by och sov under bar himmel sista 
natten. Vi låg och kollade på stjärnorna och myste. 

Innan vi åkte hem till Sverige åkte vi till ön Miyajima och bodde där i två nätter. Det fanns tama hjortar överallt på ön
och de kom fram till tälten på nätterna och luktade efter mat. Om man hade ett öppnat matpaket inne i tältet åt dom
sig in genom tältduken och snodde maten. 

Vi sov vår sista natt i Japan på ett kapsel-hotell i Kobe, fast ingen av oss tre fick sova i kapsel eftersom det inte fanns
plats. Istället sov vi i sovsal tillsammans med tjejer från en annan avdelning. Dagen efter gjorde alla sig redo för att 
åka. Då var vi äntligen påväg hem. Man får lite hemlängtan efter 3,5 veckor i ett främmande land. Vi åkte tåg jätte-
länge tills vi kom fram till båten, sen var vi äntligen framme på flygplatsen. 

Efter 25 timmar, två flyg och en lång väntan på Bangkoks flygplats var vi framme på Arlanda. Hemma i Sverige efter
så lång tid. Alla fick träffa sina familjer och säga hejdå till sina vänner. 

Det var en av de bästa upplevelserna i mitt liv och jag kommer aldrig att glömma det. Jag är så glad att jag fick upp-
leva detta, och inte bara det, utan jag fick uppleva det med två av mina bästa vänner. Jag känner att jag har lärt mig 
otroligt mycket och jag kommer att ta med mig de kunskaperna genom livet. 

Tove Kinnunen



 

Bruksgatan 8    Tel. 021 - 761 00                
www.skultunaspa.se

e-post:
kontakt@skultunaspa.se

Som vanligt 
bokar du enklast 
dina tider hos oss

via hemsidan eller 
genom att ringa oss 
på tel. 021-761 00

Välkommen !
Linda Engström

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!

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Lions Club i Skultuna 
Lions loppis behöver påfyllning av föremål till försäljning! 

Vi tar emot husgeråd, prydnadsföremål, tavlor, leksaker m.m. 
Vi kan tyvärr inte ta emot kläder, möbler och böcker.

Sakerna kan lämnas när vi har öppet i Brännugnsbacken i Skultuna 
följande lördagar, kl 11-15:  12/9, 19/9, 26/9 och 3/10 (extra för Världens Barn)

... eller ring oss för hämtning:  
   Alf Johansson  tel. 070-234 44 39
   Stig Isaksson  tel. 070-778 87 50
   Carin Lundgren  tel. 070-741 58 73

     Tack för att du hjälper Lions hjälpa!   

Säg inte att du är fattig därför 
att dina drömmar inte gått i uppfyllelse.

 Verkligt fattig är bara den som aldrig drömt.
Marie von Ebner-Eschenbach 

Nyhet på gång ...
JAG HAR PRECIS AVSLUTAT 
EN UTBILDNING FÖR ATT BLI

DIPLOMERAD GRAVIDMASSÖR
UNDER HÖSTEN KOMMER JAG ATT HA 
ETT ANTAL ELEVBEHANDLINGAR TILL

REDUCERADE PRISER 
Se mer information på vår
hemsida eller facebook
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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 utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

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

 

Måndag 21 september, kl. 18.00 – 20.00,
är det dags för vår 3:e träff inom området demens
Den här gången handlar det om BPSD 
(Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

 • Information om BPSD registret och vad BPSD är
 • Nyttan av att använda registret
  • Vi tittar på filmer samt diskuterar kring olika 
  situationer som kan uppstå

Målgrupp:
Du som vill lära dig mer om demens. 

Anmälan sker till 021-39 39 10. 
Kaffe till självkostnadspris 20 kr

Välkommen hälsar 
Ann & Christina   Pia & Lillemor

För dig som vill lära dig ännu mer om demens 
finns nu en serie föreläsningar som ges i Västerås. 

För mer information ring Kontaktcenter 
tel. 021 - 39 27 25 

 Den första föreläsningen hålls 
 måndag 28/9, kl. 17.00–19.30

Tematräff 
VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17         Telefon 021 - 39 39 10

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94     726 30  Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com



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

 Öppna förskolan
 • Stängt onsdag - torsdag, 9 - 10/9. Fc-teamet är på utbildning i Stockholm.
 • Måndag 14 september stänger vi kl.13.30. Öppet kl. 09.00 - 13.30
 • Tisdag 15 september stänger vi kl.14.00. Öppet kl. 10.30 - 14.00
 • 17 september stängt. Vi träffar andra öppna förskolor i Västmanland.
 • Salabadet! Tisdag 22 september åker vi till Sala badet. 
   Vi har den varma bassängen mellan kl. 11.00 - 12.00 som förra terminen. 
   Anmälan till oss. Vi betalar, ni badar gratis. 
• Sopplunch! Måndag 28 september är det dags igen. Vi äter kl. 11.30. 
   Vuxna 25 kr och barnen äter gratis. Ingen anmälan. Det är bara att komma!

Måndagsklubben
Poolparty med Hawaiitema var det på senaste måndagsklubben, 24 augusti. 

Sol, bad och grillade hamburgare förgyllde kvällen. Tack till alla barn och vuxna som kom!

  En härlig kväll med bad på Skultunabadet               Dags för fika                                  Anordnare



  
 

    
  

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

Onsdagen den 9 september
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning med Annica (första för 
         terminen)
kl. 11.00  Högläsning på 15 inställt
kl. 11.30 – 14.30  Utflykt till Gäddeholm
   Vi äter soppa och bröd 
   Göran Kilhl berättar om 
   Gäddeholms historia

Torsdagen den 10 september
kl. 09.00  Skapande aktiviteter, första för terminen.  

 Kom & var med!
kl. 09.00  Mjukgympan startar för terminen.
  Första gången gratis! Kom och prova!
  För damer & herrar
kl. 10.30  Styrketräning & gymnastik

Fredagen den 11 september
kl. 10.30  Chigong med Pia
kl. 12.00  Rotarymöte. Anders Lif berättar 
  om sitt arbetet. Välkommen!
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 14 september
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.00 – 16.00  Utflykt. 
   “Vänskapsträff” till Sågdammen.  

  Vi åker färdtjänst eller tar oss dit
   på egen fot. Se separat annons. 
   Anmäl intresse så bokar vi bil!

Tisdagen den 15 september
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter, 
   gemensamt till hobbyn
kl. 13.30  Allsång med Fotbollsgrabbarna
  Vi dricker kaffe i pausen, pris 20 kr
  Lotteriförsäljning

Onsdagen den 16 september
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning med Annica
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.00  Vi kokar äppelmos, Kom & var med!
kl. 16.30 – 19.00  Kulturpub med ”Martin Persson”

Torsdagen den 17 september
kl. 09.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00  Mjukgympan för damer & herrar
kl. 10.30  Styrketräning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30  PRO ”Daniel Yngve”.  Alla är välkomna!

Fredagen den 18 september
kl. 10.30  Chigong med Pia
kl. 12.00  Rotarymöte med föredrag om vad man
           gör med en shelterbox. Nyfiken? 
  Välkommen! Entré 20:-
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 21 september
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.30  Boule. Vi dricker kaffe i pausen

Tisdagen den 22 september
kl. 13.30  Seniorshoppen har modevisning
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr
kl. 14.45  Försäljning av seniorshoppens kläder

Onsdagen den 23 september
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning med Annica
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Kulturcafè. 
  Önsta musikgrupp uppträder
  Pris 40 kr inkl. kaffe & hembakat bröd
kl. 18.00  Stickcafè

16 – 23 september 
Vi har skördetid 

på Mötesplatsen & Mormors restaurang.
Håll utkik efter program & matsedel.

Se även separata annonser om:  Vänskapsträff 14 september och Tematräff 21 september



        

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    9/9  kl 19.00  SIS A – Västerfärnebo AIK
  Lördag  12/9  kl 11.00  SIS P04/05 svart – Kolsva IF
  Söndag  13/9  kl 17.00  SIS P01/02 röd – IFK Västerås
  Lördag  19/9  kl 15.00  SIS A – IK Oden
  Söndag  20/9  kl 10.00  SIS F03/04 – Västerås BK30

Bingo
Bingon på Lagår’n, söndagar kl 15.00, fortsätter hela september!

Begränsade öppettider
P.g.a. sjukdom håller kansliet tills vidare endast öppet tisdag - torsdag kl 09.30-11.30

 

Samla dina försäkringar hos oss

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

Finansiera bilköpet hos oss 

Välkommen 
till oss!

Du vet väl om att du kan flytta hit dina försäkringar så som 
avtalspensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar.

Prata med oss på kontoret så hjälper vi dig med detta. 

Du vet väl om att du kan finansiera din bil, båt eller mc hos Handelsbanken Skultuna?

Skakigt på börsen ? 
Boka en tid för placeringsgenomgång med oss ! 


