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    Hej! I det här numret gläds jag åt att det faktiskt gick att ordna extra plats 
    för att berätta lite mer än vanligt om vad många i kommundelen ägnat sin 
fritid åt. Som jag berättat förut: Det handlar alltid om att öppna fyra nya sidor eller avstå. Nu fick det bli fyra
extra sidor! I förra numret hade jag med lite bilder från Kul.Tur i Haraker, nu kan du läsa om företagar-
föreningens studiebesök, plöjningstävlingen i Sevalla, Fårets Dag på Åsby och scouternas 70-årsfirande. Jag 
kan nöjt lägga en rolig vecka bakom mig där jag mött många människor från både Skultuna, Romfartuna och
Haraker. Alla lika goda och trevliga ambassadörer för vår hembygd!
Till kåsören... Visst är det fantastiskt det där med barn. Man träffar dom för att de är ens egna, hör till 
familjen, släkten, vännerna o.s.v. De finns där, alldeles underbara och unika var och en. Glada, busiga, fråg-
visa, ledsna... Så plötsligen börjar de skolan, blir unga vuxna och syns inte till lika ofta. De har fullt upp med 
att undersöka världen och bygga grunden för sin framtid. En dag upptäcker man att de inte är unga vuxna
längre utan helt enkelt... vuxna. De har slutat skolan, har ett yrke, livserfarenhet och har kommit en bra bit
i sitt eget familjebygge. Den unga kvinna som jag nu bjudit in är just en sådan person. Jag minns henne när
hon var liten, med guldskimrande, ofta ostyrigt, hår eftersom hon var en liten busunge. Hon hade två 
mycket talföra bröder och fick inte alltid en syl i vädret, men tog för sig på andra sätt. Nu tonar hon fram 
som en ambitiös och kunnig ung kvinna, full av kärlek till familjen, hembygden och livet... och inte visste jag
att det finns en liten poet i henne! Välkommen Anna-Karin!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare Där rävungar leker tafatt...

Jag har blivit tillfrågad att skriva Skultunabladets kåseri i den här utgåvan och det glädjer mig. Jag  vill
verkligen passa på att ta tillfället i akt och slå ett slag för landsbygden. Jag är född och uppvuxen på
landet, men bor för tillfället i en liten tvåa inne i stan. 
När jag var fyra år köpte mina föräldrar en liten stuga i Haraker. De hade letat och längtat, för de ville 
komma hem. Min mamma kom från Sala och pappa växte upp i Romfartuna. Arbete och studier hade
tagit dem land och rike runt, och till slut hade de landat i Södermanland. Vänner och familj fanns kvar 
i Västmanland, så en sommarstuga fick bli kompromissen. Helger, sommarlov, påsklov och jullov...
så snart det fanns en lucka i kalendern så stuvades hela familjen, tre barn och två hundar, in i en 
fullpackad bil. Ja, ni förstår hur det kan vara, inte fullt kaos men näst intill. När vi svängde av från 
Skultuna mot Haraker började hundarna stöka runt i bilen. De kände på bilens krängningar och lukten 
att nu var vi nära. Alla i bilen längtade till stugan. Farmor och farfar envisades med att kalla vårt nya 
paradis, lite skämtsamt, för kojan eftersom huset var både minimalt och spartanskt. På 40 kvm utan
vatten och el skulle nu tre-barnsfamiljen hålla sams. När det var duschdags fick vi barn stå under en
sten i skogen, med mamma ovanpå stenen med vattenkannan i högsta hugg. 
Allt eftersom tiden gick växte huset under mina föräldrars händer. Det byggdes ut, grävdes brunnar
och restes flaggstång. Vi jublade när vi slapp utedasset. Idag är stugan i Haraker ett riktigt andnings-
hål för mig som stadsbo. Det är något heligt med att sitta på trappen i solen och äta frukost med 
hackspetten. Det är en vardagslyx jag inte kan komma i närheten av på min balkong inne i stan. 
Med skogen runt knuten får vi sällskap av flera djur som är modiga nog att våga sig fram. Lite längre 
in i skogen finns svampstället där det aaaaalltid finns kantareller (inte i år dock - såklart). På det lilla 
berget ovanför Abelsberg har man utsikt över de öppna fälten, byn och kyrkan. Det är så otroligt 
vackert på sommarkvällarna. Eftersom min mormor och morfar träffades när de båda arbetade i 
Abelsberg på 1940-talet så tar romantikern i mig över när jag då och då promenerar upp dit. Kanske 
satt de där på berget och svärmade en gång för längesedan, och kanske såg de samma vackra vy som
jag gör idag. 
Det finns ett paradis i Abelsbergs by
Och ett litet berg med en underbar vy
Vårhimmel hög eller ljum sommarnatt
Min själ får ro där rävungarna leker tafatt
Anna-Karin Gunstad





Välbesökt 70-åring
I samband med Skultuna scoutkårs uppstart för höstterminen, under helgen 29 - 31 augusti, hade man 
bjudit in tidigare scouter och ledare för att fira kårens 70 år. När klockan slog 15 på lördagens eftermiddag 
hälsade kårordförande Hillivi Borgh, alla de tillresta jubileumsgästerna, välkomna till firandet, vilket sedan 
inleddes med jubileumstårta och kaffe. 
Ett 60-tal gäster från flera olika scoutgenerationer hade hittat tillbaka till Skultuna och scoutgården Bäckebo
för att återigen bli scouter genom de olika aktiviteterna runt huset. Högtidsceremonin kl 18 inleddes först 
med att fyra scouter sjöng en känd scoutsång ”BP-spirit” och därefter gjorde Kårordförande historiska till-
bakablickar från scoutkårens bildande och framåt. I detta fick hon hjälp av några av kårens tidigare scouter,
ledare och ordföranden. Några av gästerna uppvaktade också 
70-åringen med gratulationer och presenter. Ceremonin av-
slutades med scoutsången och ett rungande ”Alltid redo!” 
efter valspråket. För många var detta säkerligen första gången 
på 30 år. 
Efter högtidligheterna bjöds det till middag, som på äkta scout-
manér tillagades över öppen eld. En härlig stämning infann sig
därefter bland gästerna då flera återsåg varandra igen efter 
väldigt lång tid. Glada skratt hördes runt lägerelden och flera 
sågs indragna i djupa samtal. Till slut var endast de nuvarande 
scouterna kvar och tystnaden bredde ut sig inför natten.
   Kårordförande Hillivi Borgh berättar om scoutkårens 
Barbro Kinnunen historia från 1944 och framåt, på baksidan av scout-
Scoutledare Skultuna scoutkår  gården Bäckebo

  Ett arrangemang dit många människor kom från olika orter. Bland 
 både besökare och utställare märktes flera från vår kommundel. 

                                                                  Arrangörer var Åsby Kött & Vilt, Studieförbundet Vuxenskolan och
                                                                    Västmanlands läns Fåravelsförening med Margau Wohlfart-Leijdström
  och Maria Sannesjö i spetsen. 
  Vädret var inte på sitt bästa humör, men trots dis och fukt blev dagen 
   riktigt bra. Besökarna kunde bland annat handla av hantverkare och 
  lokala producenter av både kött, vilt, honung, grönt och annat som 
naturen erbjuder. Mat, kaffe & lotterier ingick i bilden som sig bör. Så även turer med traktor & vagn, ponny-
ridning och besök hos får och andra djur. Kunskap om får, fårskötsel och ull stod också på programmet.

   Ingrid Holm och Barbro Norman, Skultuna                        Dagens huvudpersoner                       Maria, Sannesjö, Romfartuna och “Pillan” 
                 Leijdström, Haraker, med sina produkter.

Margau W-Leijdström           Lisa Pedersén               Margit Norlander                   Maritha Dimander           Edvin Hammarsten          Eva Hammarsten
           Haraker                       Romfartuna                       Skultuna                                Skultuna                       Romfartuna                    Romfartuna

Text & bild:
Elisabet

Sannesjö

Lördag 20 september 
Fårets Dag

på Åsby i Hallstahammar



scanna
HANDLA
MED ICA
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Lä�  ti�  som favorit 
för fl er erbjudanden! 

Priserna gäller vecka 39 t o m 28/9-14.

Inspireras på ica.se/skultuna

 Fläskkarré 
 ICA. Ursprung Sverige.   Storpack. 

  Med ben. I skivor. Mittdelskött av gris.   

Jfr pris 39:00/kg.  Max 2 köp/hushåll.   

kortpris

Dra kortet!

 Hushållsost 
 ICA.   Ca 1,1-2,2 kg.   26%.   

Jfr pris 39:90/kg.     

Max 1 köp/hushåll.

kortpris

 Hushållsost 

Dra kortet!

 39  90 
 /kg 
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   39k   
 /kg 

15k
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Lä�  ti�  som favorit 
för fl er erbjudanden! 

Inspireras på ica.se/skultuna
Krongjutarvägen 17 • 726 31 Skultuna • Telefon 021-700 51
Öppet 8.00–21.00 alla dagar

Skultuna



Torsdag 18 sept. kl. 18 - 20 hade vi förmånen att få komma 
på studiebesök hos Benteler i Skultuna. Det tackar vi för!

 
 

Gunnar Olsson bjöd oss på en intressant presentation av företaget inklusive 
en rundvandring i produktionen. 

Närmare 200 personer arbetar här på kontorstid och i skift. Denna kvalificerade
industriverksamhet ryms på 14.000 m2 och hör till en koncern med 30.000 med-
arbetare och verksamhet i 38 länder. Arbetet sker nära biltillverkarna och har

bl.a. sitt fokus på bränsle- 
och säkerhetssystem som
återfinns i många välkända 
bilmärken. 

En stor verksamhet på en
liten ort och flera goda skäl 
att känna stolthet!
Skultuna Företagarförening

Välkommen att kontakta Din lokala fastighetsmäklare

Jacki Cedervall
021-18 61 10

  Tel. 021-18 61 10                              www.kvartersmaklaren.se    
 Bruksgatan 8, 726 31 Skultuna     info@kvartersmaklaren.se
 Besöksadress:  Skultuna  Messingsbruk, “Textilen” 1 tr.

  Funderingar på att sälja?   Vi gör gärna en fri värdering av din bostad för att  
   kunna ge dig ett bra erbjudande. Du förbinder dig inte till någonting. JÄMFÖR OSS GÄRNA! 
  Har du tänkt sälja / köpa bostad privat? 
    Behöver du hjälp med att skriva kontrakt? 
    Är du osäker på vad man bör tänka på? Jag hjälper 
    gärna till med ett skrivuppdrag och kan vägleda er 
    genom affären. Det blir en tryggare privataffär!
    Skrivuppdrag 5 000 kr 
  

Kort rapport från
Skultuna Företagarförening

En förening för företag i Skultuna, Romfartuna och Haraker
©Text & foto: Elisabet Sannesjö



Försäljningsställen i Romfartuna, Västerås: 
Igelsta och Aros Handelshus AB i Vagersta

Ved för värme och trivsel !
Vill du vara säker 

på att få tag på bra ved?
Beställ nu 

för säker leverans och fast pris
 

Du hämtar eller vi kör ut ?  
Prisexempel: 700 kr för en m3 ved på pall 

inkl. transport i närområdet

Välkommen!
 Johan Elander      Lars Hammarsten
 0722-97 31 57             070-654 64 81

www.romfartunaved.se

• Service • Reparationer • Inbyten 
 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. 
Nu säljer vi även reservdelar till gräsklippare!

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

                             Svenne      

   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

VARMT VÄLKOMNA 
hälsar FRIDA

Vi ses i Gallerian!

Gym-kort 
t.o.m. 31 december 

900 kr

6 månader 1.500 kr
                

Pilates & Yoga
10-kort            750 kr

Pilates: Måndagar & onsdagar kl.18
    Yoga:   Onsdagar                      kl.19

Välkommen att boka plats!

Skultuna Träning & Hälsa
Massage, Fotvård, Friskvård, Yoga, Pilates, Företag, PT,  Pensionärspriser

  tel 073 - 766 78 03                         
Västeråsvägen 26, Skultuna

Hösterbjudande

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

Björkved        40-literssäck        55:-   
1 m3-säck på pall                      550:-
Blandved   
1 m3-säck på pall                      500:-
Lös ved, båda sorter. Ring för prisuppgift



V Ä L K O M M E N  T I L L  A L L A  V Å R A  V E R K S A M H E T E R !

Vuxenpyssel

S k u l t u n a ,  R o m f a r t u n a ,  H a r a k e r
Torsdag 2/10 i Vallonen, Skultuna 
 14.00 Gudstjänst med Önskepsalmer 
  Maria Agstam Häggkvist 
Torsdag 2/10 i Mariagården, Skultuna 
 18.30 Vuxenpyssel, Annica Lässman 
Söndag 5/10 i Romfartuna kyrka
 11.00 Gudstjänst ”Änglar-önskepsalmer-kanelbullar” 
  Lena Hedlund, Gisela Hellberg
Måndag 6/10 i Mariagården, Skultuna
 09.30 Martaklubben
 12.00 Soppa med bön
 15.00 Mellis
 19.30 Andrum, en stilla stund... 
  Med kvällsfika efteråt. 
  Pernilla Linered, Gunilla Lindberg
Måndag 6/10 i Romfartuna kyrka
 19.00 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 7/10 i Mariagården, Skultuna
 10.00 Mixturen, övning
 15-21 After School, Ungdomskväll
 18.00 Andakt, Oskar Lässman
Onsdag 8/10 i Mariagården, Skultuna 
 14.00 Skultuna arbetskrets, Oskar Lässman
 15.30-17.45 Tonfisskar, pyssel och övning
 16-17 Sånglärkor, övning
 18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Onsdag 8/10 i Harakers prästgård 
 14.00 Harakers kyrkliga syförening, 
  Pernilla Linered
Torsdag 9/10 i Klockargården, Romfartuna 
 13.15-15.00 Kyrkis!
Torsdag 9/10 i Harakers prästgård 
 19.30 Harakerskören, övning
Fredag 10/10 i Mariagården, Skultuna 
 18.00 Konfirmandhelg (fre 18-21, lör 10-16)

Onsdag 24/9 i Mariagården, Skultuna 
 14.00 Skultuna arbetskrets, Pernilla Linered
 15.30-17.45 Tonfisskar, pyssel och övning
 16-17 Sånglärkor, övning
 18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Torsdag 25/9 i Klockargården, Romfartuna 
 13.15-15.00 Kyrkis!
Torsdag 25/9 i Harakers prästgård 
 19.30 Harakerskören, övning
Söndag 28/9 i Harakers kyrka
 9.30 Musikgudstjänst, Micke Winterquist, 
  Maria Agstam Häggkvist 
Söndag 28/9 i Mariagården, Skultuna 
 18.45 Skultuna vokalensemble, övning
Måndag 29/9 i Mariagården, Skultuna
 09.30 Martaklubben
 15.00 Mellis
 19.00 Informationsmöte gällande Svenska  
  kyrkans internationella arbete.
Måndag 29/9 i Romfartuna kyrka
 19.00 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 30/9 i Mariagården, Skultuna
 10.00 Mixturen, övning
 15-21 After School, Ungdomskväll
 18.00 Andakt, Pernilla Linered
Onsdag 1/10 i Mariagården, Skultuna 
 15.30 Tonfisskar, pyssel och övning
 16.00 Sånglärkor, övning
 17.30 Familjegudstjänst om ”ÄNGLAR”
  Sånglärkorna & Tonfisskarna medverkar 
  Maria Agstam Häggkvist
 18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Onsdag 1/10 i Klockargården, Romfartuna 
 14.00 Romfartuna sykrets, Pernilla Linered 
  Värdinna Inger Ekström

Torsdag 25/9 & 9/10 
i KLOcKARGåRdEN

klockan 13.15-15.00

/Oskar & Pernilla

K Y R K I s
i  R O M F A R T U N A

 

29 september kl 19.00
på Mariagården…
…är du välkommen för en 
kväll med information och 
diskussion om vad vi tillsam-
mans kan göra för en bättre 
värld.

Liten som stor insats räknas. 
Vill du vara med och ge  
människor i utsatthet i andra 
länder möjlighet att själva 
förändra sina liv? 

Har du en egen tanke om hur 
vi tillsammans kan vara med 
och förändra?

Är du intresserad av att vara 
med och arbeta med Svenska 
kyrkans Internationella arbete?

Frågor? 
Ring Pernilla på 021-767 73 

ÄNGLAR

FAMILJE- 
GUDSTJÄNST

Onsdag 1/10 kl 17.30 i 
MARIAGÅRDEN

SÅNGLÄRKORNA
TONFISSKARNA

Maria Agstam Häggkvist

Gunilla Lindberg
A N D R U M 

Måndag 6/10 kl 19.30 i
MARIAGÅREN

Vi inbjuder en måndagkväll i
månaden, till en stilla stund i
kyrksalen på Mariagården,

med kvällsfika efteråt.

Pernilla Linered
Gunilla Lindberg

Kom som du är!

ÖNSKEpSALMER 
MED ENKEL MÄSSA 
Torsdag 2/10 kl 14.00 i 
VALLONEN, SKULTUNA

Kom och önska  
din favoritpsalm!

Gunilla Lindberg
Maria Agstam Häggkvist

MUSIK- 
GUDSTJÄNST

Söndag 28/9 kl 9.30 i 
HARAKERS KYRKA

           Micke Winterquist 
Maria Agstam Häggkvist

 
MUSIKGUDSTJÄNST
Söndag 5/10 kl 11.00 i 
ROMFARTUNA KYRKA

Lena Hedlund 
Gisela Hellberg

änglar 

önskepsalmer 

kanelbullar

VUxENpYSSEL 
Torsdag 2/10 kl 18.30 i 

MARIAGÅRDEN, SKULTUNA

Kom och prova något nytt  
eller ta med dig något eget.  

Vi fikar under kvällen.  
Allkt till självkostnadapris. 

Annica Lässman 
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Måndag 6/10 kl 19.30 i
MARIAGÅREN

Vi inbjuder en måndagkväll i
månaden, till en stilla stund i
kyrksalen på Mariagården,

med kvällsfika efteråt.

Pernilla Linered
Gunilla Lindberg

Kom som du är!

ÖNSKEpSALMER 
MED ENKEL MÄSSA 
Torsdag 2/10 kl 14.00 i 
VALLONEN, SKULTUNA

Kom och önska  
din favoritpsalm!

Gunilla Lindberg
Maria Agstam Häggkvist

MUSIK- 
GUDSTJÄNST

Söndag 28/9 kl 9.30 i 
HARAKERS KYRKA

           Micke Winterquist 
Maria Agstam Häggkvist

 
MUSIKGUDSTJÄNST
Söndag 5/10 kl 11.00 i 
ROMFARTUNA KYRKA

Lena Hedlund 
Gisela Hellberg

änglar 

önskepsalmer 

kanelbullar

VUxENpYSSEL 
Torsdag 2/10 kl 18.30 i 

MARIAGÅRDEN, SKULTUNA

Kom och prova något nytt  
eller ta med dig något eget.  

Vi fikar under kvällen.  
Allkt till självkostnadapris. 

Annica Lässman 



Veteranplöjning
2014 i Sevalla

Lördag 13 september var det dags för den årliga folkfesten i Sevalla 
Den här gången gick plöjningen av stapeln i Vrian och folk samlades, 
från när och fjärran, för att se de hedervärda gamla fordonen i arbete 
och träffa gamla bekanta. Förutom att njuta av den vackra dagen och 
det trevliga arrangemanget var vi där för att heja på de tävlande från 
Skultuna kommundel.

I programbladet stod bl.a. att  läsa:
“Det är stort att vinna, men större att komma till start”

Här fanns också de 27 tävlande traktorerna noggrant redovisade och 
en hel del fakta om tävlingen och bedömningsgrunderna. När domarna 
t.ex. bedömer renhet i öppningsfåra och slutfåra innebär det att tiltan 
(kullen/kanten) ska ligga kvar. Den vända jorden ska inte ramla tillbaka.  
Erik Westerdahl från Irsta blev årets vinnare med sin Mc Cormick 
10-20 från 1931 och vidhängande släpplog Little Genius från 1940. 
Stort grattis till honom!
Den som missade arrangemanget  i år får nu ge sig till tåls till nästa år. 
I mitten av september 2015 är det dags igen!
Till sist: Tack Gunnar Björklund för din bild på Gun & Bo Ohlsson, Gesala!

Lennart Nykvist från Skultuna 
deltog med sin Fergusson Grålle 
från 1952 (övre mittenbilden) och
en Kverneland hydraulplog.

Arr: Sevalla Hembygdsförening, Sevalla 
Bygdegårdsförening och Tillberga LRF

Per Arne Blomkvist från 
Romfartuna deltog med 
sin Bolinder Munktell 36 
från 1952 och en Överum
hydraulplog. 

Text & foto: Elisabet Sannesjö

Arrangemanget bjöd på något för de flesta. Hoppborg för barnen, åktur med traktor och kärra, ponnyridning, sång, 
tävlingar, möjlighet att fika och äta korv eller hamburgare, duktiga hantverkare, som t.ex.vår egen Lisa Pedersen från
norra Romfartuna. Hon kan göra nästan vad som helst med skinn! Därtill kunde vi se start av en tändkulemotor, fina
modeller av lantbruksmaskiner och härliga veteranbilar m.m. Här Bo Ohlsson och Gun Kihlin Ohlsson i sin MGB, 1967



VEcKA 41
Måndag 6/10 Skink-och broccoligratäng med potatis
Tisdag 7/10 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 8/10 Kålpudding med sås och potatis
Torsdag 9/10 Panerad fisk med remouladsås och  

   potatis.
Fredag  10/10 Piccata med tomatsås och ris 

 
Dagens lunch, 75:-    Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe
Lunchmeny vecka 40 och 41

VEcKA 40
Måndag  29/9 Chili con Carne med ris
Tisdag 30/9 Stekt fläsk med löksås och potatis
Onsdag 1/10 Pasta med skinksås
Torsdag  2/1o Ärtsoppa och pannkakor 
Fredag  3/10 Stekt fläskfilé med paprikasås och
                         potatis

Välkommen!
Eie med personal

 Öppettider:
 Måndag - torsdag   11 - 21
 Fredag, lördag         11 - 22
 Söndag                        11 - 20

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Nu börjar hösten på riktigt!
Ge den en extra guldkant...

... passa på att samla familj/vänner
eller arbetskamrater och boka den

  populära Må-Bra-träffen.
 I tre timmar reserveras hela Spa´t 

 för er!  Under den tiden ingår det: 
       ö 30 minuters behandling 
       ö fritt bad i bubbelpoolen 
       ö avkoppling i relaxen. 
 Allt för endast 650 kr/person

Just nu finns det bokningsbara 
tider de flesta dagarna i veckan! 

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

Välkommen!
Linda Magnusson

                                 Måndagsklubben
Nästa klubb är måndag 6 oktober. 

Tiden är som vanligt kl 16 - 19. 
Temat denna gång är Cirkus! 

Trix kommer och har cirkusskola och eldshow. 
Vi bjuder också på cirkuspyssel och ansiktsmålning. 

Maten blir Chili con Carne med ris. 
Mer info kommer.  Håll utkik på Måndagsklubbens 

facebook-sida för all aktuell information! 
 Inga åldersgränser - alla är hjärligt välkomna!

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Att alltid vara en liten smula barn, 
det är att vara verkligt vuxen.

                                              Jevtusjenko



© Foto: Elisabet Sannesjö© Foto: Elisabet Sannesjö



Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

All eventuell uppvaktning 
på min 70-årsdag undanbedes. 

Bortrest.
Tom Schweitz

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

 Våra direktnummer:
 Johan   021 – 16 44 51
 Emelie   021 – 16 44 52
 Frida 021 – 16 44 53
 Faxnummer  021 – 16 44 55
 E-post: skultuna@handelsbanken.se      Emelie                                        Frida                               

    Strandh                                     Gunstad

Johan 
Gustavsson

Välkommen !

Har du pengar på konto och vill ha en bättre ränta ? 
Vi rekommenderar vår nya fond Flexibel ränta 
som Handelsbanken startade i januari 2014. 
Den har gått upp med 4,19 % sedan dess ! 

Handelsbankens förvaltare placerar i de räntor som vi tror kommer att gå bäst. 
Förvaltaren väljer mellan långa och korta räntor samt mellan svenska och globala
räntor, stadsobligationer och företagsobligationer. 

För mer information 
kontakta oss på kontoret alternativt läs mer om fonden på bankens hemsida 

www.handelsbanken.se/skultuna 

  Frisör &  Shop   

Centrumhuset      
Tel: 755 30              www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till en frisör nära dig 
- för hela familjen ! 

Rose-Marie Alm

Behandlingen 
avslutas med

en lättare 
handmassage

Vecka 40
endast 150 kr

Erbjudande
Paraffinbad för torra händer
Motverkar sprickor och torr hud



Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.skultunakommundel.se

På “G”
SKuLTuNA 

KOMMuNDELSNäMND
Nästa nämndsammanträde hålls den
24 september, på IP kl 16-18. 
 

BRyggAN PÅ PLATS

Nya kanotleden, Skultuna- Forsby. 
Iläggningen av bryggan vid Nackby, 
för vidare transport till Forsby sjö-
vägen.

forts. På “G”        Öppna Förskolan
• Sopplunch med nybakt bröd! Måndagen den 29/9 kl. 11.30. 
    Vuxna 25kr och barnen äter gratis, ingen anmälan. Välkomna!
• Stängt tisdagen den 14 oktober. Vi är på utbildning!

IcDP-träffar för föräldrar med barn i förskolan!
Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande och 
förebyggande program som utgår från att varje person har resurser 
som kan utvecklas. 
Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera sitt barn genom 
att utveckla sin lyhördhet och empati.
Vi kommer att träffas under följande 6 tillfällen, mellan kl. 18 - 20:
• V.42   Onsdag  15 oktober    Visa att du tycker om ditt barn!
• V.43   Tisdag  21 oktober     Se och följa ditt barns initiativ!
• V.44   Tisdag  28 oktober     Bekräftelse och erkännande!
• V.45   Tisdag    4 november     Uppmärksamhet och ömsesidigt  

    engagemang!
• V. 46  Tisdag  11 november   Berika ditt barns upplevelse av  

    världen!
• V.47   Tisdag 18 november  Positiv vägledning!

Anmälan senast måndagen den 8 oktober 
till jeanette.larsson@vasteras.se eller tel. 021-39 38 67

Måndagsklubben - 6 oktober - se liten separat annons!



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

Onsdagen den 24 september
Kl. 09.00  Brukarrådsmöte
Kl. 10.30  Stående balansträning
Kl. 12.00  Mormors restaurang har årets sista grillbuffe
Kl. 12.00  Snicken har lunchmöte
Kl. 13.00  Teknikcafé
Kl. 18.00  Stickcafé

Torsdagen den 25 september
Kl. 13.30  Seniorshopen har modevisning. 
Kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans 
Kl. 14.45  Seniorshopens försäljning i samlingssalen

Fredagen den 26 september
Kl. 12.00  Skultuna Rotary. Gäst: Pernilla Linered, diakon Svenska kyrkan

Söndagen den 28 september - flyttat program
Skultunasångarna flyttar fram sin sångstund från den 28 september till den 5 oktober

Tisdagen den 30 september Skördefest 
Kl. 11.00  Underhållning gratis, lotteriförsäljning, hantverksförsäljning
Kl. 12.00 – 13.30  Mormors restaurang 
Kl. 13.30  Föreläsning i samlingssalen om framtidens mat
  Medverkande: Mei, Johan, Pia & Lillemor
Kl. 14.15  Hälsosamt mellanmål på Mormors restaurang
Kl. 14.30  Häst & grönsaksbonden har grönsaksförsäljning
  Mötesplatsens besökare bjuds på åktur med häst & vagn

  Onsdagen den 1 oktober ”Peppar Peppar dagen”
Kl. 10.00  Styrketräning
Kl. 10.30  Stående Balansträning, Även för Dig som inte bor på Vallonen (gratis)
Kl. 13.00  Mötesplatsen anordnar ”Peppar Peppar dagen” vid Hallonbacken
  Prova på utegymmet, stationer och hälsospåret
Kl. 13.30  Fotbollsgrabbarna underhåller vid utegymmet, vid Hallonbacken
Kl. 14.30  Mellanmål på Mormors restaurang (Vegetariska smakprov)
Kl. 15.00  Pär Rickman från räddningstjänsten/Heby föreläser i samlingssalen

Torsdagen den 2 oktober
Kl. 14.00  Gudstjänst

Fredagen den 3 oktober
Kl. 12.00  Skultuna Rotary, egna ärenden
  Thomas Kling, Distriktsguvernör

Söndagen den 5 oktober
Kl. 14.00 Skultunasångarna sjunger idag istället för den 28 september

Tisdagen den 7 oktober
Påminnelse om ”Seniordagen Aros congress”, se info i Vallonens månadsblad för oktober



       

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna        Telefon: 700 17       
e-post: skultuna.is@telia.com           www.skultunais.se       

KANSLIeTS öppeTTIder:  Måndag - Torsdag: kl. 08.00 - 09.30 och 12.00 - 13.30.   Fredag stängt

Kvalitetsjordar - grunden för en fin trädgård!
Stallströ - för alla djur som ska bo bra! 

 Sommarsäsongen är slut 
- men du når oss året runt, helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00 

Ring oss för beställning av jord och stallströ eller bokning av tid 
när du vill besöka oss eller handla i trädgård och handelsbod

Telefon  021-740 27    Hemsida:  www.aroshandelshus.com    Vagersta 26, Skultuna

Seriematcher fotboll
 Kvarnbackavallen 

Se tider för de olika lagen under Aktuellt på vår hemsida www.skultunais.se
På samma sida hittar ni även tid och plats för hemmamatcherna 

för vårt A-lag i innebandy.

Säsongsavslutning ...
Säsongsavslutning för Drive-In och innebingon på Lagår’n,

söndag 28/9 kl 15.00
Jackpott 20 000 kr spelas ut och även extra utspel 750-750-1500 kr.

Varmt välkomna! 

tfn 021-706 54  och  070-511 11 95


