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Nr 17 • •   2016Onsdag 28 september, vecka 39  Årgång 47

Nästa nummer: onsdag 12 okt. 2016.      Sista dag & tid för annonsmaterial: fredag 7 okt. kl.12.00 

Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

Torsdag 29 september 
invigs fjärrvärmeledningen mellan Surahammar och Skultuna 

genom den unika löparfesten Ledningslöpet.

475 löpare är anmälda till start i detta färgstarka och originella inslag! 

Starten sker i Surahammar: 13 km, kl. 19 15 och 5 km, kl. 19 45.
Målgången är i ishallen på Kvarnbackavallen, mellan ca. kl. 20 00 och 21 30.
Caféet är öppet och det kommer även att grillas hamburgare.

Vi hoppas på stor publikanslutning från Skultunaborna. Vi väntar även väldigt många
tillresta tävlande och publik, därför är vi tacksamma om de som har möjlighet att 
lämna bilen hemma gör det p.g.a. parkeringsbristen.                           Välkomna !



  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!  Skörden är snart klar. Det mesta är bärgat och en del stubbning etc. återstår 
     här och där. Hösten närmar sig med hög och klar luft och vackra färger. På 

programmet står höstmarknader, kanske lite höststädning i trädgården och en hel del andra aktiviteter. Utbudet 
är som vanligt stort. Just nu och fram till söndagen pågår t.ex. Västerås Filmfestival på Culturen i Västerås. Nästa helg 
är det dags för Action Run - en 7,5 km lång hinderbana i stadsmiljö för både elit och motionärer. Men först av allt 
kan det ju vara idé att kolla vad som händer på hemmaplan! Ledningslöpet 29 sept. Ett rikt program i våra kyrkor. En
hel del kul på La´gårn. Utställning på biblioteket. Årets sista fotbollsmatch på Kvarnbackavallen, för att nämna en del.
Till kåsören! Det är bra om de som inbjuds som kåsörer har en koppling till vår kommun och den här kommundelen. 
Ur det perspektivet kan det vara svårt att bräcka den här mannens bredd i sina kopplingar. Född och uppvuxen i
i Västerås. Mammans släkt, och därmed en del av hans, kommer från Skråmsta. Fritidsboende i Munga som ung och,
som vuxen, bosatt i Skultuna under 15 år. Numera minst sagt aktiv i Haraker. Om en del människor sägs det “mycket
snack och lite verkstad” men med den här mannen är det precis tvärt om “lite snack och mycket verkstad”.
Välkommen Per Pettersson!
Elisabet Sannesjö,  ansvarig utgivare

Västerås, Romfartuna, Skultuna och Haraker ...
Jag har vänt och vridit på olika teman att berätta om som kåsör och det var inte lätt. Det har ju hänt en hel 
del under åren, men kanske man skulle börja i Munga i Romfartuna. I familjens fritidshus där tillbringade 
jag en stor del av min uppväxt. 
När jag var tonåring bedrev dåvarande Skultuna kommun simskola i Munga. Jag blev blev så småningom 
ombedd att vara assistent till simläraren. Det innebar att jag fick ta hand om dem som var på gång som
simkunniga och dem som kanske t.o.m. kunde simma lite. De flesta av dem var födda 1955-65. Fortfarande
möter jag flera av dem med ett glatt igenkännande. I vissa fall förstärktes också kontakten av att jag senare 
i livet blev bilskolelärare. Många av dem dök upp igen då, men med behovet att kunna köra bil istället.
Egentligen var jag utbildad till snickare, men under de här åren gick byggbranschen igenom en riktig kris och
jag valde därför att vidareutbilda mig och helt byta yrke just då. Så småningom gick det att komma tillbaka
till byggbranschen och jag kunde nyligen fira de 40 år som gått sedan jag startade Harakers Bygg. Halvvägs
in på den resan blev min bror också involverad i företaget, vilket jag är glad att han ville! Bland annat var 
det tillsammans med honom som jag under några år ägde, rustade upp och byggde ut Kyrkbyn I Haraker.
Ett tag engagerade jag mig i hemvärnet och blev hemvärnschef i Skultuna och senare även för Romfartuna 
och Haraker. På den tiden var hemvärnet, förutom försvarsarbetet, också en viktig mötesplats för många som
behövde och uppskattade kontakten med andra ortsbor. Att mitt ansvarsområde växte berodde till stor del 
på att stora förändringar genomfördes inom hemvärnet. Det började med sammanslagningar och slutade i
princip med att hemvärnsrörelsen avvecklades i Sverige. När jag började som aktiv fanns många hemvärns-
områden bara i Västmanland. Ganska snart slogs de områden som fanns inom kommundelen, inklusive lotta-
kåren, ihop till ett. Numera finns bara ett enda område för hela Västmanland. Å andra sidan är sista ordet
inte sagt än. Försvarbehovet kvarstår och hur det ser ut om 20 år kan vi just nu bara spekulera om.
Åter till dagsläget och Haraker. När Skråmsta såg avvecklades köpte jag den och driver den idag som industri-
hotell. Många företag har kommit och gått där under åren. Idag är det Harakers Maskinservice och Lasses 
Däck & Motor som är där.
På min livsresa sker hela tiden förändringar och det gäller att kunna ändra på saker i takt med tiden. Numera 
blir jag sakta men säkert bättre och bättre på att lyckas klämma in lite mer “vanlig” fritid i mitt liv. Jag kostar
t.ex. på mig att ibland vila från jobbet och istället ägna mig åt nöjet att kunna hjälpa barn och barnbarn 
eller vistas i sommarstugan vid Laholmsbukten. 
Nyligen blev jag vald till ordförande i Harakers Hembygdsförening. Hedrad av förtroendet tackade jag “ja”
till uppdraget. Att själva Bygdegården dessutom behöver både omvårdnad, upprustning och lite nya tag 
kanske kommer väl till pass för mig om jag någon dag skulle sakna min yrkesverksamhet alltför mycket...
Tack för ordet!  Per Pettersson



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. 

   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

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

Handelsbanken

Vi finns här lokalt för din skull
Vänligen kom in och träffa oss

eller boka en tid

E-post: skultuna@handelsbanken.se
Telefon: 021-16 40 50

Vi önskar dig varmt välkommen
Johan, Amanda och Ville

 

        
 

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

Vi ses i SIS på idrottsvis

Säsongens sista match på Kvarbackavallen
Lördag 1 okt.  kl. 15.00                          SIS A-lag - Tortuna SK

Vi är medarrangörer på Ledningslöpet som går av stapeln den 29 sept. 
Kom och ät en hamburgare! 

Avslutning för alla fotbollspelare i SIS lördag 8 okt kl.10.00 

Skidskokul startar tisdagen den 15 nov kl 17.00  
Välkommen med anmälan senast 31 oktober!





© Foto: Elisabet Sannesjö© Foto: Elisabet Sannesjö

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Foto © Elisabet Sannesjö

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Varje Fredag
Veteranträff kl. 17 - 21

Karaoke   med start kl. 21
 

Lördag & söndag. 1 - 2 oktober
Dansmara

Entré 250:-/dag

Lördag 15 oktober
Rockabillyafton

                                   Entré 150:-
                  Vi bjuder på skjuts i limousin från Skultuna 
busstation, på tider som matchar Västeråsbussen

Lördag 22 oktober, kl. 10 - 15
Loppis

Boka bord på telefon 070-497 20 27

Matservering 
& 

fullständiga rättigheter

www.skultunalagarn.se
Kontakperson: Maria Jansson 

Tel: 070-497 20 27 
E-post: rockabillyladan@telia.com

Det händer på ...

Gilla oss på facebook
Skultuna Lagårn/Rockabillyladan

The Moonshine 

Rockabilly Trio

Snart är de här ...                              

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Gå vidare!
Du kan aldrig ändra på det som varit, 

men du kan forma nuet.
Pam Brown (f 1928)



  
 
         
                     
  

       

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”
•

SKuLTuNA
KOMMuNdELSNäMNd

Kommundelsnämnden sammanträder
på Skultunagården

onsdag den 12 oktober kl. 16.30
Observera tid och plats! 

Första kvarten 
är allmänhetens frågestund. 

Välkomna!

•
SKuLTuNA bibLiOTEK

Makalösa hattar skapade av 
Marie-Louise Forsberg Karlgren 
finns att beskåda på biblioteket

•
VALLONEN byGGS uT

Utbyggnationen av servicehuset 
Vallonen har påbörjats och ska 
enligt planerna vara klart för in-
flyttning under 2017. 

Stort tack 
till alla som deltog på Kulturfesten/Måndagsklubben 5 september
och ett extra tack till ICA för att de sponsrade med den goda korven.

Öppna förskolan
• Temafrukost kl. 09.00 på onsdagar under hösten. Vi bjuder på en 

 smörgås till kaffet och pratar om ett tema. Vi börjar den 28 sept. 
 (därefter första onsdagen varje månad) med ”Balans i livet, vad är det 
 för dig?”. Ingen anmälan. Det är bara att komma.

•	 Måndagsklubben	3	oktober!	Musikteater, kl.17 träffar vi Kapten  
 Guld och Styrman Silver. Vi pysslar pirathattar och äter lasagne.  
 Kanelbullens dag! Mer info kommer.

•	 Babybok-prat! Ojämna veckor med start v.39 (29 sept). Vi är på  
 Biblioteket igen med Eva som läser och pratar böcker med oss.  
 Öppna förskolan flyttar då sin verksamhet dit mellan kl. 09.30 - 
 11.00.

•	 utbildning under hösten! Vad vi vet i dagsläget så kommer vi att
  ha stängt dessa datum: 3 och 6 oktober, 9 och 29 november 
•	 Stängt	måndagen	3	oktober.	Vi är på föreläsning!
•	 Stängt torsdagen 6 oktober. Vi är till Sala och träffar andra 
                familjecentraler.
•	 Salabadet	Lärkan!	Vi hyr den varma bassängen mellan kl. 11 - 12.  

 Antingen så åker ni dit själva och vi ses där kl. 10.45 eller så åker  
 ni tillsammans med oss från parkeringen kl. 10.15. Tag gärna  
 med lunch, micro finns. Tänk på att barnen måste ha badbyxor  
 med resår runt ben och mage (inte badblöja). Ni badar gratis, vi  
 betalar. Anmälan till oss, hoppas ni följer med oss. Baddatum  
 under hösten är 11 oktober, 8 november och 6 december.

Måndagsklubben
Välkommen på Måndagsklubben 

med pirat-tema!
3:e oktober, kl. 16 – 19	på	biblioteket/fritidsgården
Vi serverar lasagne med sallad
0 - 2 år   Gratis
3 -18 år   10:-
19 år och uppåt  20:-

Vi tjuvstartar också firandet av 
Kanelbullens dag en dag i förväg! 
För 10 kronor får ni kaffe/te och 
en hembakad kanelbulle. 
Bara kanelbulle kostar 5 kronor.

Vi pysslar pirathattar & ögonlappar!

kl. 17.00 uppträder Kapten Guld och 
Styrman Silver. Obs! Kom i tid!

Välkommen!

Onsdagen den 5 oktober
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Information i samlingssalen/entrén  

 Kampanjveckan mat, motion, medicin
  Provsmakning av nyttiga mellanmål
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30  Högläsning på 15
kl. 14.30  Gräddtårtans dag firas med 
  kaffe & tårta i matsalen. 25 kr
Torsdagen den 6 oktober
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30   VLT läsning 
kl. 11.00   Gymnastik
kl. 13.30  Vi går på Tacksägelsegudstjänst med 
Mixturen, Mariagården. Lämna intresseanmälan
Fredagen den 7 oktober
kl. 09.15   Manikyr
kl. 10.00   Högläsning på 15
kl. 13.00   Spelstuga
kl. 14.30   Fredagsfika med tårta 25 kr
Måndagen den 10 oktober
kl. 08.00  Äggets och grötens dag firas med 
  gröt & äggfrukost i matsalen!
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik ute eller i entrén
kl. 13.30  Balansträning
  Annica har balansträning för boende
  på Vallonen och i samhället. Gratis
Tisdagen den 11 oktober
kl. 11.00               Gymnastik
kl. 11.00 – 13.30 Herrarnas åker till Mässingen
                              och äter lunchmacka/räkmacka 
Apostlahästarna, färdtjänst (80 kr) eller permobil
kl. 13.30  Teknikcafé
kl. 14.00  Damklubben har studiecirkel
kl. 14.00  Boule med Helge och Marcus 
kl. 15.00  Vi dricker kaffe tillsammans
Onsdagen den 12 oktober
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Stig Svärd, Skultuna hembygdsförening,
visar bilder med stark koppling till Västerås. 
Vi dricker kaffe i pausen. 20 kr
kl. 18.00  Stickcafé

                                          Ett stort tack och en ros till alla ideella 
                 bagare som bakade till Lagersbergsdagen!

Torsdagen den 29 september
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30   VLT läsning 
kl. 11.00   Gymnastik
kl. 13.30   Bingo i hobbylokalen
Fredagen den 30 september
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 13.00 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika med tårta 25 kr

”balansera mera” 
– tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen
En nationell kampanj som pågår 3 – 9 okt. 2016 

Årets	tema	är	mat,	motion	och	mediciner.	
•  Mat. Ät näringsriktigt för att inte tappa balansen 
• Motion. Balansträna och motionera för att få
   bättre balans 
• Medicin. Se över läkemedel för att inte tappa
   balansen 
På gång på Vallonen vecka 40 - 43 (3 - 30 okt.)

Höstiga	veckor	i	hälsans	tecken	
Utevistelse/rörelse/kost

Måndagen den 3 oktober
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik ute eller i entrén
kl. 13.30  Balansträning.   Gratis.
    Annica, sjukgymnast, har balansträning  

   för boende på Vallonen och i samhället
kl. 14.00  Mitt liv.  Ny programpunkt!
    Vi berättar & minns tillsammans
    Vi dricker kaffe tillsammans
kl. 18.00  Skultuna/Västerås damklubb har möte
kl. 19.00  börjar Damklubbens underhållning. Du 
dam som vill vara med sätter dig och väntar utan-
för samlingssalen strax före kl.19.00. (Fri entre)

Tisdagen den 4 oktober
kl. 09.30  Höstfägring med Gubben höst. 
Musikprogram tillsammans med barn i Skultuna.
John-Erik & Ulla-Britta blandar programmet med
folkmusik, allsång och trallar.                      Fri entre
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Skapande aktiviteter. Tema – Höst!
kl. 15.00  Vi dricker kaffe tillsammans 
  och firar Kanelbullens dag!



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

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Frisör &  Shop   

Välkommen 
till en frisör nära dig 
- för hela familjen !

Rose-Marie Alm
Diplomerad hårolog

Kom ihåg att du även kan boka tid 
via hemsidan eller facebook. 

Till	vårdnadshavare	till	barn	och	elever	på	Romfartuna	förskola	och	grundskola
Den 8 september beslutade kommundelsnämnden att ge fastighetskontoret i uppdrag att i anslut-
ning till Romfartuna skola sätta upp paviljonger som rymmer tre förskoleavdelningar. Beslutet var
en del i den process som startade i våras med att planera för uppsättandet av paviljong för att möta 
nuvarande och framtida lokalbehov i Romfartuna. 
Anledningen till att det blir förskolan som kommer att bedriva verksamhet i paviljongerna är att 
Romfartuna skola från början är byggd för att fungera som skola och inte som förskola. Paviljongerna 
kommer att erbjuda mycket bra lokaler att bedriva förskoleverksamhet i och skolan får full tillgång 
till skolhuset, vilket innebär betydligt mer yta och bättre förutsättningar att bedriva skolverksamhet.
Barnen på förskolan kommer att äta tillsammans med eleverna i skolhuset. Detta är också viktigt 
utifrån verksamheternas vilja att även fortsättningsvis samverka mellan förskola, förskoleklass, 
grundskola och fritidshem. 
Arbetet påbörjades redan i våras och har fortsatt enligt plan under sommaren. Förvaltningen har
tagit fram underlag för att beräkna hur stor lokalyta som kommer att behövas och har gjort detta
med hjälp av den senaste befolkningsprognosen. 
Befolkningsprognosen tillsammans med det faktum att det redan idag finns behov av utökade 
lokaler har fungerat som underlag för nämndens beslut om att ge fastighetskontoret i uppdrag
att planera för lokaler som rymmer hela förskoleverksamheten. Detta är en lösning som gör att 
det kommer att finnas tillräckliga lokaler för nu varande behov och för ett eventuellt utökat behov 
framöver. 
Detta innebär att cirka 550 kvadratmeter lokalyta ska tillskapas vilket är ett relativt stort projekt. 
Storleken på projektet påverkar tidplanen och det är i dagsläget mycket svårt att säga när pavil-
jongerna kommer att stå på plats. Tidplanen påverkas främst av anläggningsarbetet, ansökan om
bygglov och av upphandling av leverantör av paviljong. 

Hör gärna av er till mig med frågor.

Tobias Åsell
Direktör, Skultuna kommundelsförvaltning
tobias.asell@vasteras.se
021-39 38 05


