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I detta nummer
kan du bland annat läsa om:

Kåseriet: 
Skolavslutningen, framtiden 
och några funderingar om livet

Skultuna IS minicup, 23 september

Kompispatrullen, 25 september

Inbjudan till Informationsmöte, 26 sept.

NightRun, 28 september

Tips och information 
från företag och organisationer

Melodikrysset

Nyhet på ...

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

Dagens Lunch  85 kr 
Sallad, dryck, kaffe och kaka 

ingår i priset. 

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

V37  Onsdag  13/9 Pyttipanna med ägg och rödbetor.
  Torsdag  14/9 Ärtsoppa med Pannkaka.
   Fredag   15/9  Biff Stroganoff med ris.
V38  Måndag 18/9 Korv med stuvade makaroner.
        Tisdag   19/9 Köttfärslimpa potatis och sås.
        Onsdag  20/9 Chorizogryta med ris.
        Torsdag  21/9 Ärtsoppa och pannkaka.
  Fredag   22/9 Fläskkotlett med ugnsbakade rotfrukter
V39  Måndag  25/9 Korv Stroganoff med ris
        Tisdag  26/9 Lasagne
       Onsdag  27/9  Rotmos med köttkorv 
Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

Lions Club i Skultuna 
Hösten rullar på och utan att vi riktigt förstår hur, så klappar julen på dörren.
Årets lokala julmarknad på Skultuna torg blir lördag 9 december. 

Mer information kommer i Skultunabladet under oktober.

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 



  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

   
      Hej!
    Hösten gör sig påmind med färger som blir allt fler och vackrare för varje dag. 
En del har haft lyckan att hitta svamp i skogarna. Andra har inte hittat fram till de riktigt bra platserna. Flyttfåglarna 
drar söderut och vi själva rustar för kallare tider och planerar för höstens alla arrangemang. Vi har mycket att
vara glada över trots att det är omöjligt att bortse från orosmolnen i omvärlden. Naturkatastrofer och galningars 
illdåd. Det är inte mycket man kan göra för att hjälpa till. Allra bäst vore det om man kunde bidra till förebyggande
insatser så att saker som skadar oss inte behöver hända. Till viss del kan man det. Miljöhänsyn och medmänsklighet 
är två viktiga ord i sammanhanget, som måste vara mer än ord. 

Kåsör i detta nummer är en ung tjej som på många sätt gjort sig förtjänt av en honnör! Ett konkret bevis på det är 
att hon vid skolavslutningen i våras fick ta emot Fru Margit Zettterlunds Honnörsstipendium. Stipendiet har inte 
delats ut på många år men nu var det dags. Det gjorde mig nyfiken och därför kontaktade jag henne. I sitt kåseri 
berättar hon bland annat om upplevelsen att vara stipendiat. För min egen del kan jag bara konstatera att det är
med stolthet och glädje jag presenterar henne som kåsör här. Kan man bli annat än imponerad? 
Lycka till i livet och välkommen hit Cornelia Laning!

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Skolavslutningen, framtiden och några funderingar om livet
De tår-svajiga tonårsrösterna klingar vackert mot kyrkans väggar.
Många gråter.
Det känns lite fånigt, nästan uppenbart.
Men ska jag säga, JAG är ju förmodligen den som bölar mest av alla.
Jag ser mig omkring och möts av mer än väl bekanta ansikten, 
ansikten jag varit omgiven av nästan konstant under 9 år.
Och nu?

Nu skiljs våra vägar,
Nu säger vi farväl.
Men vi hoppas vi möts igen.

Mitt namn är Cornelia Laning, jag är 16 år och gillar lakrits.
Man skulle kunna kalla mitt liv för smått sinnesförvirrat, allt är nämligen upp och ned för tillfället. Jag (och
min kära familj) är mitt uppe i en flytt från det ”Bullerby-huset” i Haraker jag bott i sedan ja, HELA mitt liv, jag 
är nybliven och smått förvirrad gymnasieelev, jag är (tydligen) inte ett barn längre OCH till råga på allt har jag
fått en blåsa från (jag citerar) helvetet i nedre delen av vänster kind! 
Kan tillvaron bli mer förvirrande, jag bara undrar?! 

Okej, okej nu låter det som att jag lever i botten på en Baja-maja, och fullt SÅ hemskt är det ju förstås inte… jämt.

Jag har haft en underbar (men självklart kort) sommar med skratt, vänner, sol, familj, bad och GLASS! För vad
mer kan man önska sig än det?

Jag har även tillbringat större delen av sommaren som hårt arbetande på Skultuna Å-café. Och nu när jag har
chansen så skulle jag vilja passa på att tacka alla mina ”jobbarkompisar” för en rolig och lärorik sommar. Tack! 

… Och när jag ändå håller på med att vara tacksam så skulle jag vilja lyfta fram och tacka mina fantastiska 
grundskolelärare från Persbo som skrev en så oerhört fin motivering till varför just jag skulle få äran att vara
den enda eleven som går ut grundskolan i Västerås 2017 som får ta emot Fru Margit Zetterlunds Honnörs-
stipendium. Jag tror att det är det finaste någon någonsin har skrivit om mig. Fortsättning på nästa sida g

     
Jag var så förvirrad, överraskad och lycklig på samma gång över att ha fått något så fint. Jag måste även medge 
att jag känner mig stolt över att ha varit den första från Skultuna sedan 2005 (tror jag att det var) som tagit emot 
detta stipendium.  #mallgroda.

Men jag fick inte bara den stora äran att ta emot ETT stipendium utan även ett musikstipendium från Skultuna
Hembygdsförenings minnesfond. Detta stipendium är jag minst lika tacksam och glad över, jag känner mig 
priviligierad!  

Jag har ett sista tack, jag lovar! Inga fler sen!  
Jag vill tacka er som trodde på mig när jag själv inte gjorde det. 
Jag hade inte varit den jag är idag utan er.

Nog med att vara sentimental! 
Åter till nuet och framtiden…
Framtiden?  

Vad vill du? Hur känns det? Vad tror du på? 

Jag vet inte vad jag vill, mer än att jag vill vara lycklig, ha kul och överleva gymnasiet.
Jag vet inte hur jag känner, eftersom att mina känslor förändras var 5:e sekund.
Men jag vet vad jag tror på. 

Jag tror på kärleken, friheten, jämställdheten, glädjen, sorgen, rättvisan, godheten och mig själv. Men det 
viktigaste är egentligen inte VAD du tror utan ATT du tror över huvud taget. Att du faktiskt inte har tappat 
hoppet, vilket är lätt när man lever i en ibland så fruktansvärt hemsk och orättvis värld som vi alla gör. Men
det är just det, att tro och kämpa för det man tycker är rätt. Och i och med det även respektera vad andra 
tror på. 

Det är lätt att placera människor i fack 
och ha förutfattade meningar om saker 
och ting, att tänka att ”så är det bara” 
eller ”de där människorna är bara så 
där”. Men det är inte så enkelt och det 
är det vi alla måste försöka förstå, åt 
helvete med fördomar! 

Jag tänker att man måste kunna se sig 
själv i spegeln och känna sig stolt, och 
då menar jag förstås inte (i det här fallet) 
att man är superstolt över sina perfekt 
plockade ögonbryn eller söta små smil-
gropar. Utan att man kan se sig själv 
djupt in i ögonen och veta att jag har 
gjort allt jag kan. Att jag frågade hur det
var med den där lilla flickan som grät vid 
busstationen eller att jag, när de vrålade 
“jävla bög” i klassrummet, ställde mig
upp och frågade om det var någon som 
var homofob, och att jag i så fall hade 
en stor påse med bögbaciller med mig 
så de fick minsann passa sig! 

För jag är hellre den som får arga blickar eller en snyting då och då än den som går med näven knuten i fickan.      

Cornelia 

g Fortsättning från föregående sida



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

   Öppet: Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

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. 

Välkomna !
Besöksadress:  

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.
  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

399 kr/par
Minskar 
trötthet i 
fötterna.

Ger 
fotleder, 
knän och 
höfter rätt 
ställning

Gå och spring bekvämt!
Jag hjälper dig att prova ut rätt sula

Mobil: 0735 - 45 45 03

 HeMMaMaTCHeR PÅ SKULTUNa IP
 Lördag 16 sept. kl. 11.00   SIS F0405 - IFK Västerås    
                         kl. 15.00   SIS a-lag  - Tortuna SK  
  kl. 17.15    SIS F0304 - Gideonsberg

Söndag 17 sept.   
kl.11.00   SIS F0607 – Kolsva IF

• 12 lag i tre grupper
• Alla lag spelar tre matcher
• Tid 4 x 3 minuter
• Spelarna har inga speciella positioner i laget
• Ingen målvakt. Alla är utespelare
• Spelarna får spela lika mycket
• Varje spelare får möjlighet till mycket bollkontakt
• Blanda gärna flickor och pojkar
• Det ska vara positiva tongångar runt en 3 mot 3 match

VFF/SvFF finns på plats hela dagen och kommer att informera ledarna 
om den nya spelformen ca 30 minuter före första matchstart

MER INfORMATION Och ANMälAN
Skultuna IS
Kansli, tel. 021-700 17
kansli@skultunais.se

Västeråsvägen 31, 726 31 Skultuna

Kiosk med fika och hamburgare 
kommer att finnas

        
  

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



 NI MINNS väl lEdNINgSlöpET?
det där mysiga loppet där alla sprang i pannlampans sken och som 
startade i Surahammar och och med målgång i ishallen i Skultuna.

dET lOppET SOM bARA SKullE gÅ EN gÅNg?
Visst var det bra? Tänk om vi fick chansen att springa där igen!
Med samma stämning och få samma upplevelse. TäNK OM...

TORSdAgEN dEN 28 SEpTEMbER äR dET dAgS IgEN
nu med namnet 

Starten sker i Surahammar.
13 km – kl. 19.15 5 km – kl. 19.45

Avfärd med buss   från Skultuna mot starten i Surahammar, kl. 18.30 och kl. 19.00
Målgång   sker i Skultuna i ishallen. Där kommer enklare förtäring och dryck att finnas
   Kiosken är öppen för kaffeförsäljning i hallen
Anmäl dig   på Nightruns hemsida https://nightrun.malarenergi.se
Anmälningsavgiften är 295 kronor och sista anmälningsdag är 24 september.
Ni som inte springer    kommer naturligtvis och hejar fram de tävlande, äter/fikar  
och bevakar ett för Skultuna annorlunda, belyst kvällsarrangemang.

NYTT föR I ÅR -  SpIcY hOT 
öppnar i Skultuna för en dag! 
Samarbetspartner och matleverantör 
till Nightrun

 

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

Välkommen in på kontoret
Nu har vi återgått till våra normala öppettider! 

Vi kan bl.a. hjälpa dig med: 
   - Se över ditt sparande
   - Börja spara till pensionen
   - Spara smart till barnen
   - Skaffa ett bättre kort
   - Har du alla våra ”nycklar” till banken?
   - Skaffa ett lånelöfte
   - Företagstjänster
   - Få hjälp med dina Skogs och Lantbruksaffärer

Ring oss eller kom in och boka en tid som passar dig!

Vi hälsar Ida Håkansson välkommen tillbaka efter sin mammaledighet. 
Vi hälsar även vår nya kollega Malin Lindkvist välkommen. 

Frisör &  Shop   

Centrumhuset      
Tel: 755 30        www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!





Rapport från Kul-Tur dagen i Haraker

Söndagen 3 sept. var det dags för Kul-Tur dag i Haraker. Det blev en strålande dag med många besökare, 
utställare och säljare. Nära bygdegården samlades allehanda fordon för visning. Bilar, traktorer, lastbilar,
mopeder, terrängfordon m.fl. 

 fina bilar i långa rader. Närmast i bild en Mercury från 1959  från Köping kom en citroen b11 Sport från 1939

Torsten Lindins Lantz Bulldog med nyrenoverad tändkulemotor skulle startas inför förväntasfulla åskådare. 
Detta lyckades direkt! Den puttrade på fint till allas förtjusning! Torsten själv var både stolt och glad. Jacki
Cedervall kom med sin fina, röda vespa och parkerade tillsammans med alla andra två och trehjulingar!

Fredrik 
Pettersson 

kom med sin
IH självbindare.
Fullt fungerande 

och snygg på 
alla vis. 

Underverket
demonstrerades
och med några 
kärvar visades

resultatet!
 

Utanför bagarstugan fanns ordförande i Salaortens Biodlareförening, Eva-Lotta Peterle, på plats med 
lokalt producerad honung och inne i bagarstugan huserade Annette Lindgren-Andersson, Inger Ekström,
Nina Wedholm och ordförande i Bygdegårdsföreningen, Inga-Lill Karlsson. Hon var särskilt glad över att 
kvinnor från både Romfartuna, Skultuna och Haraker samarbetat om bakningen den här gången!

Text 
& 

foto:

Elisabet
Sannesjö

Även nya ordförande för Harakers Hembygdsförening, Maj-Lis Lindgren, 
fanns på plats med försäljning av kryddor. Inne i handelsboden skötte
bland annat Anneli Valsargård om ruljansen och Eva Lundgren var en av 
de många säljare som fanns utomhus med hantverk, loppis m.m. Kaffe,
hamburgare och kolbullar fanns för den som var hungrig. Utställningar 
fanns att se både i bodar och i bygdegården. Tack för en fin Kul-Tur dag!

En hedervärd volvo T 55 på ingång



© foto: Elisabet Sannesjö

Persboskolan
Återvändande elever på besök på Persboskolan!

Lördagen den 26 augusti klockan 13.00 fick Persboskolan ta emot celebert besök. Eftersom det var 60 år 
sedan Persboskolan öppnades för sina första elever, hade dåvarande läraren Anna-Britta Nilsson en idé 
om att bjuda in sina tidigare elever till en återträff på skolan. 
Efter idogt detektivarbete lyckades hon hitta kontaktuppgifter till 59 av eleverna i de två klasserna 7sm och 
7p. Av dessa var det 25 som tackade ja och infann sig. Anna-Britta tog, som initiativtagare och värdinna, 
emot i strålande solsken på skolgården. Det blev naturligtvis ett glatt återseende mellan gamla klass-
kamrater, som i vissa fall inte hade träffats på sextio år och glada minnen framkallade många skratt. 
Nuvarande rektor Göran Folkeson hälsade alla välkomna och därefter togs ett skolfoto på de församlade 
73-åringarna. Efter en kort beskrivning av skolans lokaler, serverades kaffe, te och kaka i personalrummet. 
Under fikastunden höll rektor en översiktlig genomgång av skolväsendets förändring under de senaste 
60 åren. Skolbesöket avslutades efter drygt två timmar och de tidigare Persboeleverna erbjöds följa sin 
gamla lärarinna hem på en bit mat.

Från vänster: Gunvor Grünbaum f. Andersson, Herbert Sandner, Karl-Erik Ståhl, Håkan Svedberg, Göran Andersson, Birgitta 
Gustavsson f. Vestman, Björn Ingvarsson, Inger Hanning f. Eriksson, Maj-Britt Öman f. Lundqvist, Lill-Britt Lindeborg f. Andersson, 
Inger Vikgren f. Forsström, Anna-Britta Skallsjö-Nilsson (lärarinna), Agneta Bertilsson f. Thyrén, 
Bernt Tejne-Jansson, Björn Mungsgård, Bertil Bertilsson, Gull-Maj Birgersson f. Ivarsson, Mona 
Himmelstrand f. Håkansson, Ingvor Ekström f. Bernström, Jonny Eilegård, Benita Sundström, 
Taina Smith f. Stefansson, Agneta Lundberg f. Johansson och Inga Boström f. Svensson.

www.romfartuna.se

Påminnelse:  Höstmarknad i Hallsta by 
1 oktober.    Se annons i nästa nummer!

Framgång 
handlar om att resa sig upp 
en gång oftare än du faller.

Oliver Goldsmith
(1728 - 1774)



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 

     

På “G”
•

TIbblE/ROMfARTuNA SKOlA
NYINVIGNING 

av Tibble förskola!
Fredag 29 september kl.10.00 

inviger vi officiellt Tibble förskola 
efter en omfattande renovering 

och utbyggnad. 
Välkommen att “kika runt” både 

ute och inne i vår fina förskola. 
Välkommen 

hälsar personalen på Tibble förskola 

•
öppNA föRSKOlAN

• Salabadet 12 september 
  Anmälan till oss.
• Stängt 13 - 14 september.
  Vi är på utbildning.
• Onsdagsfrukost! 
  Kom den 20 september och ät 
  frukost med oss! 
  Vi erbjuder en lättare frukost  

 mellan kl. 08.30 - 09.30.
  Vuxna 10 kr och barn 5 kr. 
  Vi fortsätter på onsdagarna  

 fram till december.
• Babybokprat! 
  Torsdagen den 21 september
  kl. 9.30-11.00 är vi på Biblioteket  

 Välkomna dit. 
  Vi har stängt efter bokpratet.

Se även separat information om: 
shÅppen, Night Run och

återvändande elever som
möttes på Persboskolan

Inbjudan till fredagsgrupp
Skultuna familjecentrum/Öppna förskolan inbjuder till fredagsgrupp.
I höst vänder sig Fredagsgruppen till dig som har utländsk bakgrund,
är nyinflyttad eller till dig som är ensam och saknar nätverk. 

Välkommen till Familjecentrum 
(Öppna Förskolans lokaler i Vårdcentralen, Skultuna) 

Vi träffas på fredagar kl 10:00 -12:30 med start den 8 september.
Välkomna önskar Caroline, familjevägledare & Pernilla, diakon   

Inbjudan – informationsmöte
Under året sker en del förändringar gällande såväl Skultuna kommun-
delsförvaltnings organisation för äldreomsorgen som gällande lokaler 
för äldreomsorgen. Det handlar bland annat nya Vallonen och att
hemtjänsten flyttar från Skultunagården till Vallonen. 
Dessa förändringar påverkar bland annat tillgång till den ”snick” som 
funnits på Vallonen i många år. 
Vi skulle vilja informera om förändringarna och vilka konsekvenser 
de får och vi vill också ge möjlighet att ställa frågor. 

Därför bjuder vi in till ett informationsmöte på 
Vallonens mötesplats den 26 september kl. 18.00 till 19.00

Varmt välkomna!
Tobias Åsell och Sofia Forsberg
Skultuna kommundelsförvaltning

Måndag 25 september kl. 09.30 
på Skultuna bibliotek

En föreställning som handlar om att alla duger precis som de är och 
att ingen är bättre än du, på att vara just du! Kärlek och vänskap är
temat i både låtar och samtal när Kompispatrullen rycker ut till alla 
sångglada barn.                                         För barn 3 – 6 år. Entré 20 kr. 
Boka plats på 021 – 39 38 25 eller Skultuna biblioteks facebooksida.

Återkommande aktiviteter, september 2017
Måndagar   kl. 09.00  Golf på Vallonens innebana
  kl. 10.00  VLT
  kl. 10.30  Högläsning
  kl. 11.00  Gymnastik, ej vecka 39
  kl. 13.30  Balansträning med Annica 
  kl. 14.00  Filmvisning på 15
  kl. 14.00 – 16.00    Cykelturer på vår par-cykel utlovas! Start vecka 35
Tisdagar     kl. 10.00  VLT
  kl. 10.30  Högläsning
  kl. 11.00  Gymnastik
  kl. 18.30  ZUMBA FÖR DIG MED FART I BENEN, ÄVEN SENIORER! 
Onsdagar    kl. 10.00  VLT
  kl. 10.30  Högläsning
  kl. 11.00  Gymnastik
  kl. 13.00 – 14.00    Cykelturer på vår par-cykel utlovas!
Torsdagar   kl. 09.00  Mjukgympa för damer och herrar    Obs! Den 14:e gympar vi kl. 10.00
  kl. 10.00  Trädgårdstäppan, september ut
  kl. 11.00  Gymnastik
fredagar    kl. 09.15  Manikyr
  kl. 10.00  VLT
  kl. 12.00  Rotary har lunchmöte med föredragshållare, ojämna veckor
  kl. 12.30  Spelstuga
  kl. 14.30  Fredagsfika   Sista fredagen i månaden serveras tårta, pris 25 kr

Särskilda aktiviteter
Onsdagen den 13 september   Bingo. Vi dricker kaffe efter spelet, 20 kr
kl. 14.00

Torsdagen den 14 september   Kväll: Lions har bokat samlingssalen
fredagen den 15 september   Rotary har lunchmöte med föredragshållare!  Flyga drake!
kl. 12.00 – 13.00       

Tisdagen den 19 september  Allsång med Fotbollsgrabbarna. Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr
kl. 14.00    Lottförsäljning!

Onsdagen den 20 september  Teknikcafé 
kl. 14.00 – 16.15

Torsdagen den 21 september   PRO Upptaktsmöte. Bo Senter.
kl. 14.00 

Måndagen den 25 september  Stickcafé 
kl. 18.00 

Tisdagen den 26 september  Väntjänstmöte
kl. 08.30 



Det bjöds på mat och godsaker från runt 15
länder. Afganistan, Bulgarien, Bosnien, Biafra, 
Finland, Kosovo och Somalia var några av dem. 

världsmusikorkestern Work 
från Kulturskolan, spelade svängig musik från 
hela världen. Konstnärerna Anna Törrönen 
och Gyösh Lövestam höll i Konstfesten och
hade skapande verkstad för stora och små.

Nå, hur gick det nu med Kulturfesten som hölls i Skultuna måndag 4 september ?
Fint må man säga! Trots att vädret inte var på sin nådigaste sida kom ca 150 personer till festen!

Text & foto: Eva lundgren


