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Välkommen!
“Sosso”

med personal

MARCO POLO
RestauRang & PizzeRia

Öppettider:
Måndag - torsdag   11 - 21
Fredag, lördag         11 - 23
Söndag                        11 - 21

Telefon
021-751 11

Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

OBs! Flera rätter ingår i Dagens Rätt.
- se tavla i restaurangen!

Förhandstips!
Trubadurafton lördag 29 september
- mer information i nästa Skultunablad 

Dagens lunch, 79:-  
Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe
Lunchmeny vecka 37, 38 och 39

Vecka 37
torsdag  13/9 Bakpotatis med Skagenröra
Fredag  14/9   Järpar med brunsås, lingon & potatis
Vecka 38
måndag   17/9  Tikka masal med ris 
tisdag    18/9 Raggmunk med fläsk och lingon
Onsdag   19/9 Slottsstek, sås, potatis o. vinbärsgele
torsdag  20/9 Fläsknoisette, stekt potatis , svampsås
Fredag  21/9 Wallenbergare, potatismos, ärter och  

  lingonsylt
Vecka 39
måndag  24/9 Pytt i panna med rödbetor och ägg
tisdag   25/9 Raggmunk med fläsk och lingon
Onsdag  26/9 Snickarlåda
torsdag  27/9 Fläskfilépasta
Fredag  28/9  Kycklingspett, paprikasås och ris

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

Kåseriet: Jag gillar vinden!
Utställning av detaljplan på Skultuna Bibliotek

Program och aktiviteter på Vallonen och inom Norrbo församling
Krönika: Min tid som jazzmusiker

Höstmarknad i Hallsta By, Romfartuna
Två tillfällen att titta på film i Haraker

Melodikrysset, företagsannonser m.m. 



  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!  
     Först: Förra veckans kåsör och jag själv har både funderat och fnissat åt att jag lyckades
döpa om henne efter alla dessa år av kontakt. Förlåt Sophie, inte heter du Söderberg! Söderqvist ska det vara!       
I söndags kväll var jag på mitt livs första valvaka, bortsett från sporadiska vakor i hemmasoffan förstås. Vi var drygt 
60 personer som samlades på Brasseriet i Västerås. De flesta från kommunen men också tillresande partivänner som 
valt att vaka med oss eller titta in ett tag. Hela länet involveras ju eftersom valet har sina tre nivåer: kommunfullmäktige, 
landstingsfullmäktige och riksdagen. Många av restaurangerna i innerstaden hade bokats av olika partier och så var
det i alla städer i länet. Mat & dryck, småprat om valrörelsen, tack till alla för deras insatser och särskilt till dem som
utmärkt sig lite extra och, såklart, förväntningar och farhågor om valresultatet. Nu blev det en rysare i den meningen 
att utgången blev långt ifrån klar med bara ett mandats skillnad mellan de traditionella blocken. Hur det blir i praktiken 
får vi snart veta...
Kåsör i detta nummer: Den här gången har jag bjudit in en man som jobbade hos oss som lastbilschaufför i flera år.
Sedan har kontakten ändå funnts kvar eftersom han fortfarande utför diverse transportuppdrag åt oss. En gång fick
jag och Johan åka med i hans Checker, med lack och utrustning som en gammal svensk polisbil. Dagen efter fanns
en kul bild i Sala Allehanda där en tjänstgörande svensk polisbil åkte i hasorna på oss. Han gillar äldre bilar den här
killen och lägger gärna ner en hel del tid på dem. Han är både nyfiken, ordningsam, tempramentsfull och mycket 
påläst och kunnig inom de områden där han har sitt arbete och sin fritid. Om han någongång muttrar över tingens 
ordning är det ändå inte långt till ett brett leende. Välkommen Johan Axelsson!   Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Jag gillar vinden!
Det började med att jag retade upp mig på elbolagens prissättning. Det finns roligare saker att lägga en del
av pengarna på, t.ex. gamla fina bilar och annat som brummar av äldre modell. Jag ville prova med ett eget 
vindkraftverk för att se vad det kunde ge. På Gräna, där jag bor, blåser det oftast bra. 
Först trodde jag att det räckte med att söka bygglov men där bedrog jag mig. Det tog 1,5 år av byråkrati 
innan jag kunde “vrida på knappen” till mitt eget elverk. Då hade till och med militären och luftfartsverket 
fått varsin ansökan för godkännande. 

Så småningom blev det trots allt möjligt för mig att leverera ev. 
överskott. Nu använder jag det jag behöver själv och om det sedan är vindsstilla kan jag få tillbaka av det 
överskott jag leverererat. Om jag har levererat mer än jag själv får tillbaka tillfaller det Mälarenergi utan 
ersättning till mig. Sedan jag tryckte på knappen första gången, den där dagen för snart 8 år sedan, har 
verket snurrat i 65.000 timmar. 

Forts. från föregående sida  g

Jag fick hjälp av en bekant som konstruerade en apparat som registrerade produktionen och kunde slå av
och på elpatroner efter behov, d.v.s. jag kunde nyttja ström till varmvatten och husets uppvärmning mer
effektivt. Vintern är bättre vad gäller produktionen från vindkraftverket eftersom densiteten i luften är
mycket bättre under den kalla årstiden. När verket laddar som mest får jag ut ca. 11 kwh. Alltså: Det får vara 
vilket väder det vill bara det blåser!!!

Hur blev det då, sparade jag några pengar? Jo vars, den el jag själv
har förbrukar kostar mig inget. Dock tar det ett tag till innan jag
tjänat in investeringen på ca 300.000 kr. 
,

Inför starten hade jag kollat vad ett in- och utabonnemang kostar d.v.s 
där man leverar överskottet av sin el till den öppna spotmarknaden 
där alla elproducenter levererar sin el. Det visade sig vara väldigt 
dyrt och därför valde jag att skaffa ett mindre vindkraftverk utan 
kravet på att leverera.
Masten på mitt vindkraftverk är 27 meter hög och vingarnas längd är
   5 meter. Det står på ett gjutet fundament
   av 156 ton betong, pålat ner till berget.
   Lite stort kanske men gjort med ett fram-
   tidsperspektiv om jag skulle vilja skaffa  

  en större anläggning senare. 
    Staten ändrade sig så småningom och 
    förstod att man kanske skulle gynna små- 
skaliga elproducenter. Ska man jämföra med andra länder kan man 
t.ex nämna Tyskland, Irland m.fl  där bidrag ges med ca. 1 krona/kwh 
till småskaliga elproducenter. I Sverige får man ca 2 öre. 

Men, som vanligt, man måste både våga och satsa för att vinna!

Som kurisosa om pengar kan jag också nämna att jag en dag för 
några år sedan städade på vinden efter min morfar och mormor. 
Där fanns en del saker som såg fina ut, men som jag själv inte 
behövde. Jag tog kontakt med Bukowskis aktionsverk. En liten 
kinesisk urna trodde dom inte skulle ge så mycket, men den fick 
följa med till storstaden i alla fall. Där lades den ut på nätet med 
ett blygsamt utropsbelopp. En kines i London fick syn på den och 
blev tydligen stormförtjust. Han visste nog mer om urnan är vi 
och han kan inte ha varit ensam om det eftersom budet ökade 
gång på gång. Betalningen blev till slut god.

Som sagt: Jag gillar vinden! 

Johan Axelsson

Fortsättning på nästa sida g

Foto ©: Elisabet Sannesjö



 

 

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

Företagens favoritbank – igen

För sjunde respektive åttonde året i rad får Handelsbanken utmärkelserna 
Sveriges småföretagsbank och Årets affärsbank i Finansbarometerns 
årliga undersökning. Även i år visar undersökningen att företagskunderna 
uppskattar Handelsbankens unika affärsmodell.

Tack alla företagskunder för ett gott samarbete!

        
  Matcher på Kvarnbackavallen

Lördag 15/9  kl. 11:00 Skultuna IS F03/04 – IK Sturehov 
 

Söndag 16/9 kl. 10:00 – 17:00  POOLSPEL P10/11  
 

Lördag 22/9 kl. 15:00 Skultuna IS A-lag – IK Oden 
  

Söndag  23/9 kl. 10:30 Skultuna IS F08/09 – Skiljebo SK

Söndag 23/9 kl. 13:00 Skultuna IS F06/07 – Skiljebo SK

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

Bingon på Lagår´n - sista månaden för den här säsongen!
Söndagarna 16 och 23 september börjar bingon som vanligt kl. 15.00

    OBS! SISTA SöNdAgeN, 30 september, BörjAr BINgON kl. 11.00

   Vi ses i SIS på idrottsvis!

En lokal släng av KulturNatta!

FilmvisNiNg 
i Harakers Bygdegård

Lördag 15 september kl. 19.00

“Du levande”
     Regi: 
       Roy Andersson
       

           Entré, 
                                  kaffe & smörgås 

                                   50 kr

          Välkomna
     Inge Dahlqvist Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Nu händer
det!
Nyhet

manikyr inkl Gellack
500 kr

Välkomna

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

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



De skulle spela på en danskväll i Parken i Skultuna och 
Bosse Åhlén, som lirade bas i det gänget, hade fått för-
hinder.  Det blev ett vägskäl för mig. Under den kvällen 
insåg jag att min framtid inte låg i musiken – i alla fall 
inte som utövare. De få återfall jag fått under åren har 
bara bekräftat den saken. 

Roffe började på läroverket i Västerås, hade inte tid att
spela mer och sålde trummorna. Min basfiol gick snabbt 
samma öde till mötes. Tommy och Ubbe hade talang. De 
fortsatte spelandet. Tommy blev mycket framgångsrik 
med sin trumpet. Hur det gick med Ubbes musicerande
vet jag inte, men han blev i alla fall väldigt duktig med 
penna och penslar, så mycket vet jag.

När jag nådde detta vägskäl jobbade jag på Konsum i 
Skultuna sedan ett par år. Nu kastade jag mig istället hel-
hjärtat in i en annan karriär. Jag blev jag kassör i Handels, 
avdelning 52 och revisor i föreningen Skultuna Folkets Hus
och Park, åkte på facklig grundkurs i Ramnäs, pluggade 
för att bli butiksföreståndare på Brevskolan och Konsums 
”Vår gård”, började läsa in gymnasiet på NKI-skolan och 
köpte mig en skrivmaskin. Samtidigt.

Många bokstäver har det blivit sedan dess!

Sten Åke Petersson

Hur kom det sig egentligen att jag övergav en lovande 
idrottskarriär (3:a på 50 meter bröstsim på simskoleavslut-
ningen vid Jädrabadet!) för den betydligt tuffare musik-
branschen? Ja, det har jag frågat mig många gånger. Och
ännu fler gånger har jag frågat mig varför i fridens da´r 
jag valde just basfiol. Det kan ju knappast kallas instrument 
– mastodont borde det heta! Det fanns ju faktiskt folk 
som spelade jazz på munspel, så små att de rymdes i 
kavajfickan!

Musiktradition i vår familj är inte mycket att skryta över. 
Förvisso var min pappa en duktig sångare och min mamma 
gillade Sven Olof Sandberg, särskilt när han sjöng ”Där 
näckrosen blommar” - men ändå? Nej, impulserna kom
från andra håll. Egentligen var det nog först när jag börjat 
i realskolan på läroverket i Västerås som mitt musik-
intresse började vakna. Jag var på väg in i tonåren och 
det gällde ju att profilera sig på något vis. 
På läroverket fanns det en del häftiga elever som redan 
började utmärka sig. Jag kan ha fel men tycker mig minnas 
Lasse Färnlöf med sitt speciella trumpetsound, Bobo 
Stenson med sitt pianospel, Gunder Barklund (eller Bander
Gurklund som vi kallade honom) med sin dixieklarinett och
Janko Karlsson, som i en Luciatablå sjöng Stjärngosse-
visan med sådant jazz-stuk att han kallades in till rektorn 
efteråt och fick en uppsträckning. Så sas det i alla fall. 
På hemmaplan och ett par år före i utveckling fanns 
Tobbe Eliasson, Christer Söderlund, Örjan Jonsson (?), 
Bosse Åhlén, Sven-Ove Monken och kanske nån mer som 
jag hunnit glömma. De var redan igång och lirade jazz och
var riktigt coola killar. Deras band hette helt konsekvent 
Cool Stompers. ”Kul Stumpar”, sa Stig Olof Johanssons 
mamma Anna-Lisa i brandstationen. Hon var inte särskilt 
imponerad. Men det var vi, några stycken ”wannabes”. 
Cool Stompers repade i IOGT om jag minns rätt. Då kunde 
man häcka där – och visst var det lite sound av Sonny 
Rollins över Tobbes tenorsax?
Vi som också ville in i branschen gav oss in i den i början
på 1957 genom att bli nykterister, gå med i Templet 1154
Syskonbandet, få tillgång till replokal och hjälp och hand-
ledning av Lars Schilström. Jag tänker att han nog suckade
många gånger över våra valhänta försök att tämja instru-
menten och få det att låta något så när bra, både enskilt 
och tillsammans. 
Roffe Juhlin hade en kusin som hete Jackie Sundvall som 
bodde i Västerås. Han var duktig trummis, så det var klart 
att Roffe skulle lira trummor. Ubbe Sjöberg hade börjat 
spela altsax och Tommy Berglund trumpet. Tommys 
äldre bror Ola var ju proffs med egen orkester i Västerås, 
en idol att se upp till. 

En tid var Olle Högberg med på piano, men det var en 
mycket kort tid. Min kusin Bengt finns också med i mina 
noteringa från repetitionstillfällena våren 1957 liksom 
Thoms Lindqvist. Vad de försökte sig på för instrument 
minns jag inte, men inte heller de blev särskilt långvariga. 
Jag kan se att nå´n enstaka gång var även ”Monken” och 
Lasse Eriksson Gillberga med, Lasse med sin mulliga 
barytonsax som lät som Gerry Mulligan, men de var nog
överkvalificerade för oss. 

Roffe köpte sitt trumset av en trummis från Ransta som 
lagt ned stockarna och vispat färdigt. Med trummorna 
skickade han en liten resväska full med noter. Det blev 
grunden till vår repertoar. Både Roffe och jag gick hos 
Sven-Erik Ferna en gång i veckan och tog lektioner  i rum-
met innanför tobakshandeln. Jag kan ännu minnas hur jag
slet mig fram med min övergödda fiol i snöstorm, längs 
det som nu är Karl IX Väg, men som då mest var en lerig
passage upp till Alen och Aspen längs den nybyggda 
Persboskolan.

Sven-Erik insåg nog snart att jag inte skulle bli någon mer 
ljusstark stjärna på jazzens himmel, men han hade tålamod 
med mig. Själv hade jag ju helt andra vyer och lärde mig
i alla fall teoretiskt hur det skulle gå till att bli en av de
stora jazzbasisterna. Simon Brehm var den stora inhemska 
idolen

Vårt första val av namn på vår orkester speglade antagligen 
hur vi kände oss i förhållande till de stora grabbarna i 
Cool Stompers. ”The Nothings” står det präntat på den 
anteckningsbok där jag höll reda på vilka som var med 
på repetitionerna och vad vi övade på för stycken de 
gånger vi sågs. 

Så här i efterskott kan jag se att jag var klart bättre på att
administrera än att spela (något som för övrigt återkommit
vad jag än ägnat mig åt) men vi lärde oss ändå ganska 
snabbt ”When the saints”. Den var alltid först på listan 
med ”Basin Street Blues” som nummer två och ”I’m in
the mood for love” som god trea. 

Redan 12 april 1957, efter 12 repetitionstillfällen, var
det dags för vårt första framträdande inför våra äldre 
ordensbröder och systrar i NTO på ”Brödernas afton”.  
Då hade vi utökat repertoaren med ”Gelsomina”, med 
trumpetsolo av Tommy och ”Lullaby of Birdland” och så
ett par okända låtar. Ja, det står så i låtlistan: Okänd låt!
Undra på att Milda Skoog, med rösten drypande av ironi 
tackade oss med att säga att bröderna och systrarna vore 
så tacksamma om de någon gång finge höra lite M U S I K. 
´ Ävla satkärring, tänkte jag!
                                                      Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning på nästa sida g
Redan hösten samma år fick träslöjden nya lokaler på 
Persboskolan. På Bruksskolan blev virkesrummet tomt. 
Det fick jag göra om till mitt eget rum. En våning upp från 
familjens lägenhet, men det var som att flytta hemifrån. 
Själva slöjdsalen blev också över och gapade tom. 

Efter sommaren hade antalet aktiva i vår orkester minskat 
till 4, Roffe, Ubbe, Tommy och jag. Vi bestämde oss för att 
utvidga vår musikaliska frihet genom att göra slöjdsalen 
till vår replokal. Det hade varit mer stilenligt med en källar-
lokal, men nu råkade det bli högst upp under takåsarna. 
Lätt ordnat med en pappa som var vaktmästare! 

Vi kände också att vi äntligen började bli någonting och 
att det var dags att överge namnet ”The Nothings”. Vi 
valde i stället att sno namnet från Louis Armstrongs 
klassiska band ”Hot five”. Att vi bara var fyra bekymrade 
oss föga. Vi såg det mera som en rolig grej, ett led i vår 
marknadsföring. 

Vi skaffade oss också en signaturmelodi, ”Georgia on 
my mind” som vi spelade i ett skönt, långsamt tempo.
”Georgia, Georgia…just an old sweet song keeps Gorgia 
on my mind”. Med sordinerad trumpet!  När jag nå´n gång 
hör den spelas på radion är det fritt fall genom känslo-
schaktet, 60 år bakåt i tiden och jag kan känna lukten 
av gammalt trädamm kittla mig i näsan och det tåras i 
ögonen. Radioprogrammet ”Smoke Rings; swing och 
sweet” med Leif Andersson började sändas 1960. Det var 
högtidsstunder. Då kände jag att vi låg alldeles rätt i tiden 
med vår musik!

Tro nu inte att livet bestod av enbart slitsamt repeterande
under takåsarna. Det pågick ju ett liv utanför slöjdsalen 
också, ett tonårsliv som för de flesta andra. Roffe och jag
umgicks ganska tätt, men i övrigt levde vi våra liv på helt
olika sätt. Men musiken hade vi tillsammans. Vi spelade 
på några ungdomsgårdsdanser. Vi var med på en NTO-
träff i Arboga och spelade. Hade ett och annat ”gig” (skulle 
man väl säga i dag) på privata fester. Vi spelade i Folkets
Park på Skultuna-Amatörerna och Vi som vill Opp, med
Tore Pedersen. Men aldrig vann vi några priser! Det var 
alltid Systrarna Ågren eller Jan Olof Stefansson med sitt
dragspel som fick rubrikerna.  

Det gjorde oss inget. Vi var ju seriösa. Spelade jazzmusik. 
Läste orkesterjournalen och ”spisade” Bird, Dizzy, Gene
Krupa, Miles och för all del även Lasse Gullin, Dompan, 
Harry Arnold och Radiobandet. Vissa av oss var begåvade
när det gällde hantverket, utövandet, spelandet. Andra
hade det mesta av sin begåvning i att lyssna på och läsa 
och snacka om musiken. 

Nån gång i början på 1960-talet fick jag hoppa in i det 
som då inte längre hette Cool Stompers utan något annat 
som jag glömt bort, kanske rent av förträngt.

Välkommen till

Jord - Trädgård - Stallströ
Vi har fortsatt öppethållande i 
Trädgården och butikerna 
på onsdagar kl. 10.00 - 16.00
Vill du besöka oss på annan tid 
är du välkommen att ringa oss 

för egen överenskommelse.

Ordermottagningen 
är alltid öppen via telefon 
helgfria vardagar året runt 

kl. 07.00 - 16.00

tel. växel: 021-470 48 00
Hemsida: aroshandelshus.com 

Dags för ännu en krönika från Sten Åke Petersson!  

Min tid som jazzmusiker                                                       





Dagens Lunch  85 kr
Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår  

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag
Välkommen till bords! Vi lagar all mat från grunden 

   www.skultunalagarn.se    

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Vecka 37   Onsdag  12/9 Kalops, kokt potatis och rödbetor
  Torsdag  13/9 Stekt panerad fisk, kokt potatis & kall sås  

 Fredag   14/8 Kotlettrad med råstekt potatis och sås
Vecka 38 Måndag 17/9 Persiljejärpar med potatis och sås    
  Tisdag    18/9 Raggmunk med fläsk
  Onsdag  19/9 Dillkött med potatis   
  Torsdag 20/9 Frukostkorv med pepparotssås och potatis  
  Fredag 21/9 Fylld fläskfile med potatisgratäng och   

   bearnaisesås 
Vecka 39 Måndag 24/9 Köttfärslimpa med kokt potatis och sås 
         Tisdag 25/9 Raggmunk med fläsk
         Onsdag  26/9 Oxbringa med rotmos.
  Torsdag  27/9 Ärtsoppa med pannkaka

“ Om en politiker säger 
att vi sitter i samma båt, så var på din vakt 

- det betyder att det är du som ska ro.”
Vilhelm Moberg

Årets löparFest!
Då springs det med pannlampor från starten i surahammar och
genom skogen till målgången vid Kvarnbackahallen i Skultuna.

tOrsDaGeN DeN 27 september är Det DaGs iGeN

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  Vid ishallen i Skultuna. Där finns enklare förtäring och dryck. 
    Kiosken är öppen för kaffeförsäljning.
anmälan   På Nightruns hemsida https://nightrun.malarenergi.se

Årets matleveraNtör 
Årets matleverantör är Gilla Grilla som står utanför ishallen och grillar, bl.a.
sina prisbelönta specialitéer. Gilla Grilla blev tvåa i SM med sin “Ärtburgare” 

      och “Pulled Pork på Västmanländska”.
Maten kan förbeställas för er som deltar i tävlingen på loppets hemsida
nightrun.malarenergi.se. Du som förbeställer mat får dricka med på köpet!

välkOmNa alla skultuNabOr 
till en mycket trevlig kväll med många ljusupplevelser!

Snart fyller jag jämt!
Jag är bortrest då och undanber mig 

bestämt all eventuell uppvaktning.
Tack för att du respekterar det!

Johan Sannesjö

FilmTime Harakers Bygdegårdsförening hälsar välkommen till 
Filmvisning i Harakers Bygdegård 

söndag 16 september, kl. 18.00
För mer information, se hemsidan  www.haraker.se  

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Min doktor har avrått mig från 
dessa middagar för fyra, såvida jag inte 

bjuder in tre personer.
Orson Welles

www.romfartuna.se

k jg

Höstmarknad
med Loppis

Varmt välkommen
Söndag 23 september, kl. 11 - 15 

till Hallsta By
Handla hantverk, honung, hembakat bröd, 

produkter från Mias skafferi och loppissaker m.m.
Njut av doften från nybakat bröd i Ingvarssons Bagarstuga. 

Årets Romfartunabo tillkännages ca. kl. 13.00
Åk en tur med traktor och kärra!

Fika, varmkorv & kolbullar finns att köpa.

OBS! Vill du visa ditt veteranfordon är du varmt välkommen! 
Bäst är det om du kommer in för särskild parkering före kl. 11.

Styrelsen för Romfartuna Hembygdsförening
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Skultuna Salongen

 Öppet: 
 Måndag - fredag   kl. 10.00 - 18.00
 Lördag                    kl. 10.00 - 15.00

Drop In & tidsbokning

Herr
Klippning     200 kr
Pensionärsklippning    150 kr
Skägg     120 kr
Ögonbryn     100 kr
Hårborttagning (ansikte med tråd)   100 kr

Barn-klippning (under 10 år)     100 kr

Dam
Klippning     250 kr
Pensionärsklippning    150 kr
Hårtvätt       från   50 kr
Ögonbryn   från  120 kr
Hårborttagning (ansikte med tråd)  från 120 kr
Färg   från  500 kr

Välkommen hälsar 
Pariz

Krongjutarvägen 16    
Skultuna Torg

Telefon
0736 - 387 765

Ny ägare med många års erfarenhet

utställning av detaljplan
Detaljplanen för de planerade 

byggnationerna i Svanå 
ställs ut på Skultuna bibliotek.

Utställningen startade 
måndag 10 september

bibliOtekets öppettiDer: 
  Måndag  kl. 13 – 19
  Tisdag     kl. 11 – 17
  Onsdag  kl. 13 – 17
  Torsdag   kl. 13 – 19
  Fredag    kl. 11 – 14

bibliotekets telefon
021 - 39 38 25

................................................................
För bokning och information:

Telefon 0700 06 16 80
eller 

bokning@svanå.se

Varmt tack till er alla 
som besökte vårt Herrgårdscafé 

under sommaren!
ef 

I söndags var sista gången vi höll öppet
för sommarsäsongen. Vi hoppas att ni

har haft det lika trevligt runt vår fina 
herrgård, som vi har haft. 

ef
Håll utkik på vår hemsida för aktiviteter 
och tillfällen då vi bjuder in till oss och 
säkert även till någon cafédag då och då.



  Kommundelskontoret   
 Tel. 021 - 39 38 00  (021-39 00 00)

 Öppet helgfria vardagar:
 måndag - fredag, kl. 08.30 - 10.30

 E-post: skultuna-kommundelsnamnd@
              vasteras.se
 Besöksadress: Tibblevägen 1, Skultuna
 Postadress: Box 105, 726 30 Skultuna
 Information: www.vasteras.se

vallONeNs mötesplats  
vallonvägen 15-17           tel. 021-39 39 10

Öppna förskolan 
Välkomna till oss! Våra öppettider är:                                
Måndag  kl. 09.30 - 14.30
Tisdag  kl. 10.30 - 16.00
Onsdag  kl. 08.30 - 12.00
Torsdag  kl. 09.30 - 13.30   (Jämna veckor är vi på Babybokprat på 

                                     på Biblioteket mellan kl. 09.30 - 11.15)

Tibbleskolan
Vi har observerat att Tibble förskolas gård återigen används som 
rastplats för hundar. Detta är absolut inte tillåtet! 

  Barn och personal på Tibbleförskola.

Onsdagen den 19 september
kl. 09.00 – 12.00  Vi kokar äppelmos och gör 
   äppelkaka.
kl. 14.00   Bingo. Vi dricker kaffe i pausen
kl. 13.00 – 15.00  Lillemor & Pegasus är ute på tur
   Anmäl intresse.
torsdagen den 20 september
kl. 09.00 – 10.15  Mjukgympa med cirkelträning
kl. 09.00 – 11.45  Skapande aktiviteter
kl. 13.30  Vi går på Mariagårdens trivselträff. 
Irene Hagström pratar om blommor och visar bilder
Anmäl om du vill ha skjuts!
Fredagen den 21 september
kl. 09.15 – 11.00  Sköna fredag; Manikyr, hand-
massage, handgymnastik och lugnmusik
kl. 10.00   Högläsning
• kl. 11.00  Boule        • kl. 12.30  Spelstuga
kl. 13.00 – 14.30  Christina & Pegasus är ute på tur 

  Anmäl intresse
kl. 14.30   Fredagsfika 
måndagen den 24 september
• kl. 09.00  Golf          • kl. 09.00  VLT
kl. 10.00  Styrketräning I ljusa rummet, 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
kl. 18.00  Stickcafé
tisdagen den 25 september
• kl. 08.30 Väntjänst- möte     • kl. 09.00  VLT
kl. 10.00  Röris och hjärngympa (korsord tillsammans)
  Vid fint väder utomhus annars i samlingssalen
kl. 10.00 – 11.30  Lillemor & Pegasus är ute på tur.  

  Anmäl intresse. 
kl. 13.00  Önskemusik i mötesplatsens kök
kl. 14.00  Lillemor visar bilder från Mötesplatsens 
  aktiviteter. Samlingssalen. 
  Vi dricker kaffe i pausen, 20 kr. 
Zumban är flyttad till torsdag 27 september!
Kväll: Rotary TRF är i samlingssalen
Kväll: Tillsammans. Arbetsmöte m föreningar 
Onsdagen den 26 september
kl. 09.00  VLT
kl. 11.00 – 14.00  Vi åker till Rönnby på lunchträff
och lyssnar på seniororkestern. Färdtjänst 80 kr.
Entré med mat 100 kr. Anmälan senast 14 sept.
kl. 15.00 – 16.00   Lillemor & Pegasus är ute på tur
Eftermiddag: Första tillfället för bild & form verkstad   
        Vi återkommer om tid.

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”.  

 Samlingssalen. Entré med kaffe 40 kr
torsdagen den 13 september
Kl. 09.00–10.15  Mjukgympa. Uppehåll denna vecka
kl. 09.00 – 11.45  Skapande aktiviteter
kl. 13.00 – 16.00 Vi åker till Vallby friluftmuseum 
   istället för den dag som inte  

  blev av 28 augusti. 
kl. 16.00   PRO. Upptaktsmöte i Blå hallen 
med Viktor Sangermark.    Kaffe och macka 30 kr.
Arosfixarna kommer och presenterar sig!
Tala om ifall du vill ha skjuts så kommer 
PRO-representanter och kör dig i rullstol.
Kväll: Lions har möte i samlingssalen
Fredagen den 14 september
kl. 09.15 – 11.00  Sköna fredag; Manikyr, hand- 

  massage, handgymnastik, musik
• kl. 11.00  Boule       • kl. 12.30  Spelstuga
kl. 13.00 – 15.00  Christina & Pegasus är ute på tur 

  Anmäl intresse
kl. 14.30 Fredagsfika 
måndagen den 17 september
kl. 09.00  Golf
kl. 09.30  VLT
kl. 10.00  Styrketräning. I ljusa rummet, äldreboendet
kl. 09.30 – 11.00  Lillemor & Pegasus är ute på tur  

  Anmäl intresse
kl. 13.30  Balansträning (för alla) i samlingssalen
kl. 14,00  Filmvisning i samlingssalen. 
  Vi dricker kaffe under filmvisningen 20 kr

tisdagen den 18 september
kl. 09.00  VLT
kl. 10.00  Röris och hjärngympa (korsord tillsammans)
  Vid fint väder utomhus annars i samlingssalen
kl. 10.00 – 12.00  Lillemor & Pegasus är ute på tur 

  Anmäl intresse.
kl. 13.00  Önskemusik i Mötesplatsens kök.
kl. 14.00  Lillemor visar bilder från Mötesplatsens 
  aktiviteter. I samlingssalen. 
  Vi dricker kaffe i pausen, 20 kr. 
kl. 18.30  Zumba med Anna-Carin Forsberg, för 

 dig med fart i benen. 
  Personal på Vallonen har reducerat pris  Se även separata annonser om: NightRun och Utställning av detaljplan på Skultuna Bibliotek

På “G” 
NämNDsammaNträDe

Skultuna Kommundelsnämnd  sammanträder 26 september
(sista sammanträdet med  den ”gamla” nämnden) 
Ny nämnd sammanträder onsdag 31 oktober. 
Hälsningar   ordförande Michael Sandberg (S)

Se: www.vasteras.se/namndhandlingssok.html

 

 
    
  



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

putsarbetenVi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                 Svenne      

Välkomna & Glad Sommar !

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

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

Service & Reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

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. 

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

         Välkomna!


