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 Antalet brott i Skultuna fortsätter att sjunka! Stadsledningskontoret i Västerås stad har 
tagit fram senaste statistiken över antalet 
anmälda brott per 1000 invånare. Den är 
bland annat uppdelad per område och 
glädjande nog så minskar antalet anmälda 
brott i hela staden. 
Antalet anmälda brott har också minskat i 
Skultuna och vi ser en fortsatt minskning 
även om grafen planar ut. Att andelen an-
mälda brott per 1000 invånare är lägre än
staden i övrigt framgår tydligt.
Det är viktigt att hela kommundelen upp-
levs som trygg och att vi fortsätter priori-
tera det förebyggande arbetet inom alla 
våra verksamheter. Här kan bland annat 
nattvandringen, där Jenny Pontelius tar ett 
mycket stort ansvar, och familjecentrums 
och fritidsgårdens fina arbete nämnas. 
Statistiken visar antalet anmälda brott och 
här kan det naturligtvis finnas ett visst 
mörkertal gällande brott som inte anmäls.  
Tobias Åsell
Direktör, Skultuna kommundelförvaltning

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

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

 Skultuna Företagarförening
För företag, föreningar och organisationer 

i Skultuna, Romfartuna och Haraker 

Företagsexpo
måndag 26 oktober kl 16.00 

i Blå Hallen Skultuna
Mötet byggs på många korta möten mellan 
deltagarna för företagspresentationer, ideér,
aktuella frågor och behov. (“speed-date”) 

Ta gärna med en gäst!
Se även nästa Skultunablad och facebook 

Anmälan senast fredag 23 oktober till:
Jacki Cedervall, 070-263 30 08, jacki@telia.com
Elisabet Sannesjö, 021-470 48 02, elisabet@sannesjo.com

Välkommen! 



  Skultunabladet trycks av Edita Bobergs AB, ett Klimatneutralt Företag som är Svanen-licensierat, 
  ISO 9001-, ISO 14001- och FSC®-certifierat.                                                www.editabobergs.se 
  Kontakta John Sundberg, john.sundberg@editabobergs.se, 021 81 55 55, för hjälp med er trycksak

                                                    Hej!   
      Hösten anmäler sig och därmed en ny brytningstid. Fotboll byts mot hockey. 
Utomhusbad har redan bytts mot inomhusbad, om man inte är vinterbadare förstås. Älgjakten står för dörren. 
Varmare kläder tas fram och snart är det dags att ta in trädgårdsmöblerna, städa balkonglådan m.m. Det är bara si 
så där 80 dagar kvar till julafton och knappt 80 till vintersolståndet - sen går vi mot ljusare tider igen!. 
Med viss oro har många frågat hur det blir med läkare på familjeläkarmottagningen, som har varit stängd länge nu.
Inför sommaren kom annonsen om att man höll stängt veckorna 24 - 35. Efter semestrarna kom ny information om
att det var fortsatt stängt till och med vecka 44.  Distriktssköterskemottagningen var dock öppen på eftermiddagarna 
måndag - torsdag. Nå, hur ska det bli? Jag frågade Heike Nykvist som är verksamhetshetschef och hon berättar att 
planerna för öppethållande fortfarande stämmer. 2 november öppnar familjeläkarmottagningen i Skultuna igen med  
en fast läkare - Gunnthorunn Steinarsdottir som är specialistutbildad i allmän medicin. Som tidigare kommer två
läkare att tjänstgöra. Öppettiderna blir som tidigare måndag - torsdag kl. 08.00 - 16.00 och tidsbokning görs på tel.
021-17 47 00. Hon hälsar också att man kommer att hålla helt stängt i Skultuna fredag 16 oktober för personalutbild-
ning. Den dagen går det bra att kontakta Bäckby VC vid mer akuta frågor. På tel 1177 ges som vanligt råd.  
Vår 113:e kåsör ska nu få ordet, en kvinna från Romfartuna med många järn i elden och en stor portion energi. Hon 
har många intressen och färdigheter, hör till det generösa och glada slaget och det är inte mycket som sitter fast där 
inte! Välkommen Eva Hammarsten! 

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

NATUREN
Hej! 

Ni ska här få lära känna en liten bit av Eva Hammarsten i det här kåseriet.
När jag blev tillfrågad att skriva något som andra ska läsa tänkte jag inte på det i första hand 

utan bara “Vad ska jag skriva?” Så gott folk, ni får ta det för vad det är, en liten bit av mig.
Jag älskar nämligen att fiska, få vara ute i naturen, sitta vid en sjö, å, älv, hav, är så avkopplande. Att samtidigt 
försöka lura en fisk på kroken ger en härlig meditation som alla borde prova någon gång i livet.
Nu är det så att jag FLUGFISKAR och jag upplever att det inte är många tjejer som gör det. Synd tycker jag. 
Några har jag mött under åren, men de återkommer sällan. Flugfisket kräver en del övning, men är väl värt det
och kurser finns det. Åter till mig. När jag kommer ut till vattnet och börjar med att göra i ordning mina fiske-
spön sänker sig ett lugn över mig som får tankarna att stanna upp och jag lever i nuet, plockar fram flugasken 
med egna bundna och köpta flugor. Tittar ut över vattnet, försöker se om det vakar. 
    Vad kan fisken vara intresserad av? Är det 
    sländor, myggor, puppor o.s.v. Bara att  

  komma igång kan ta en timme. Det finns 
   så många insekter så ni förstår att valen är 
   många och i en flugask finns lika många 
   imitationer. Vad väljer jag? 
   Ska jag fiska på botten och ha sjunklina? 
   Ska jag lura dem upp till ytan med flytlina? 
   Vad är det för väder? Regn, sol? Blåser det?  

  Allt påverkar mina val. 
   Jag ställer mig på bryggan och tittar stilla ut  

  över vattnet. Tyst börjar jag kasta ut min lina 
   med, förhoppningsvis, rätt fluga på. I min 
   tystnad är jag koncentrerad på att få till ett 
   så bra kast som möjligt. 
Linan lägger sig utsträckt på vattenytan. Kanske en fisk går upp och stöter på flugan eller rent av nappar. Då är 
livet underbart! Att jag sen kan tillreda en härlig fisk till middag är inte helt fel eller vad tycker ni?
Eva Hammarsten





Kort rapport från veteranplöjningen i Kylösa, Sevalla
Lördag 26 september, 2015

Tävlingen med den härliga parollen:
Det är stort att vinna, men större att komma till start!

    
-

Morgonen började disigt, men snart bröt solens strålar igenom och dagen blev
härlig trots att kylan bet sig kvar. Det var dags för den årliga plöjningstävlingen i 
Sevalla. Många från vår kommundel fanns på plats både som tävlande, utställare,
besökare och på andra sätt involverade som t.ex. Bo  “Bobbo” Ohlsson, Gesala, 
som fick förnämligt ljud i “tuttan” och allt kunde starta! 

Lennart Nykvist, Skultuna, var på plats med sin Fergusson Grålle                                                                          

Emma Hermansson från Viggby deltog, som den enda tävlande
kvinnan, med sin Grålle.

Per Arne Blomkvist, Julpa, med sin Bolinder Munktell 36

Efter bedömning av öppningsfåra, rygg, plöjningen i stort,
i- och urtag, slutfåra etc. så stod det klart vem som vunnit:
1:a plats   Bo Johansson. Sevalla. Bolinder Munktell 230
  - stående i mitten
2:a plats   Joacim Johansson. Sevalla. Bolinder Munktell 230
  - stående till vänster
3:e plats   Bror Eriksson. Tortuna. Fergusson TED 
                     - stående till höger

Alla från vår kommundel som
var där fastnade inte på bild men
Bengt “Lill-Bengt” Johansson från
lilla Strängsbo gjorde det. 
Fastnade gjorde även Johan Falk
med fru och barn. Han jobbar på 
Tomta och var kåsör i nr. 9. 

Dagen bjöd även i år på 
något för alla. Åktur 
med traktor & kärra, 
loppis & hantverk, fina 
modellbyggen, grisar, 
hoppborg, goda ham-
burgare, pratstunder,
veteranbilar m.m. m.m. 



Medicinsk fotvårdsbehandling    450 kr
Fotvårdsbehandling, hembesök   550 kr
Vårtbehandling  230 kr
Fot- och underbensmassage   300 kr
Underbens- och fotspa    620 kr
Frans & brynfärg (inkl. plockning)  350 kr
Medicinsk hand & nagelvård    450 kr
Handmasssage  110 kr

Piercing - Vaxning - Presentkort - Butik

Unna dina fötter lite omvårdnad, 
de ska bära dig genom hela livet!

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Lokal i rogivande miljö. Gratis parkering
Ring för tidsbokning.   Välkommen!

 

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

e-post:
kontakt@skultunaspa.se

Som vanligt 
bokar du enklast 
dina tider hos oss

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

Massage för alla ...
... och för  dig som är gravid 

finns nu särskild “gravidmassage”

Se mer information 
om våra behandlingar på 

hemsidan www.skultunaspa.se 
 eller facebook.

Välkommen !
Linda Engström

Service & Reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

- och även mopeder! 

Försäljning av våra produkter
 - nya och begagnade -

  som t.ex. vitvaror, jordfräsar
  åkgräsklippare, handklippare. 
  Vi säljer även däck och du kan 
  boka tid för däckbyten m.m. 

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
               Svenne      

   Öppet: Vardagar  kl. 08.00 - 17.00
                   Lördagar  kl. 11.00  -  15.00

Välkomna !

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08
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Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

 

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

Våra direktnummer:

Johan   021 – 16 44 51
Ida                     021 - 16 44 52
Frida 021 – 16 44 53

Faxnummer  021 – 16 44 55

E-post:  skultuna@handelsbanken.se

Johan 
Gustavsson Frida                               

Gunstad
Ida                               

Håkansson

Välkommen 
till oss!

Handelsbanken bjuder in dig till en kväll om 

sparande och familjejuridik 
Måndag 19 oktober, kl. 19.00 - 21.00 

Anna Wockelberg informerar om: 
  -  Sambolagen 
  -  Testamente 
  -  Äktenskapsförord 
  -  Vad händer om jag skiljer mig? 

Plats: Handelsbanken i Västerås 

Handelsbanken bjuder in ...

Antal platser 
är begränsade. 
Först till kvarn 

gäller !

Anmälan 
görs på telefon
021-16 44 50

Semesterstängt 
Jag har semester 
15 - 23 oktober  

 

Rogers Herrfrisering
Tel: 021-700 86

Krongjutarvägen 16       726 31 Skultuna
Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com



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

På “G”
•

SKULTUNA
KOMMUNDELSNÄMND

Nästa sammanträde hålls onsdag 
14 oktober, kl. 16.30 på Skultuna-
gården. Mötet börjar med allmän-
hetens frågestund.      Välkomna!

•
BIBLIOTEKET

Ändrade öppettider i oktober:
Tisdag  20/10  stänger vi kl. 15.00.   
Fredag 30/10  har vi stängt.

BIBLIOTEKET
Barnprogram på Skultuna bibliotek 

Tisdagen 13/10, kl 13.30.   
För barn från 3 år. Entré 20:-

Pappa Kapsyl jagad av en T-Rex!

Följ med Pappa Kapsyl på ett fartfyllt musikäventyr till dinosauriernas
värld. Det börjar ganska stillsamt med sång och filosoferande om urtida 
jätteödlor. Men ….  Pappa Kapsyls kista med kapsyler är försvunnen. 
Någon har gömt kistan i drömmarnas värld – i Dinosaurieland. 

Boka plats på 021-39 38 25 eller skultuna.bibliotek@vasteras.se

TEKNIK och FRITID
Isbanan är nu i full gång! 

Allmänhetens friåkningstider och ordningsregler finns anslagna på
biblioteket samt i ishallen. 
Tiderna varierar från vecka till vecka beroende på träningar och 
matcher. 

Se även informationen på 1:a sidan om brottsstatistik!



  
 

    
   

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

Torsdagen den 15 oktober
Mötesplatsens aktiviteter flyttar in på 

”Seniordagen, Aros congress”
Se separat program som kan hämtas på Vallonen
kl. 09.00  Skapande aktiviteter inställt
kl. 09.00  Mjukgympan för damer & herrar flyttat  

 till den 14 oktober
kl. 10.00  Styrketräning inställt

Fredagen den 16 oktober
Vallonen firar ”Fairtradefikadagen”
kl. 09.30  Hänt i veckan med Anna – Britta
kl. 10.30  Chigong med Pia
kl. 12.00 – 13.00  Skultuna Rotary klubb har 
lunchmöte. Föredragshållare: Skultuna AIK
kl. 13.00 – 15.15  Teknikcafé
kl. 13.00 – 15.30  Spelstuga på 15
kl. 13.30  Golfmatch. Vallonen – Hjärtpunkt Skiljebo
kl. 14.30  Fredagsfika = Fairtradefika
PRO informerar om PRO Skultuna och Fairtrade
Ett samarbete mellan Vallonens mötesplats, PRO och Mormors restaurang

Måndagen den 19 oktober
kl. 09.00 – 12.00  Golf på innebanan
kl. 11.00   Högläsning
kl. 18.00   Stickcafé

Tisdagen den 20 oktober
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Allsång med Fotbollsgrabbarna.
Vi dricker kaffe i pausen, 20 kr. Lotteriförsäljning
 
Onsdagen den 21 oktober
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.30  Skultuna hembygdsförening har bild-
visning av Stig Svärd. Vi dricker kaffe i pausen.
Presentation av Hembygdsföreningen samt foton 
från centrala delar av samhället. 

Foto. Bild 1051. Karlbergsområdet. Ernst Eriksson med familj

Onsdagen den 7 oktober
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.30  Spelstuga på 15
  kl. 14.30. Vi dricker kaffe i pausen

Torsdagen den 8 oktober
kl. 09.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00  Mjukgympan för damer & herrar
kl. 10.00  Styrketräning & gymnastik
kl. 12.00  Utflykt i repris! Vi besöker Mässings
bruket, för herrar. Vi äter räkmacka eller vad vi 
vill och har en mysig stund tillsammans. 
Vi går eller åker färdtjänst. 
Pris 70 kr, tur o. retur. Kostnad för fika tillkommer.

Fredagen den 9 oktober
kl. 09.30  Hänt i veckan med Anna – Britta
kl. 10.30  Chigong med Pia, inställt
kl. 12.00 – 13.00  Skultuna Rotary klubb har 
lunchmöte. Föredragshållare: Mimer
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 12 oktober
kl. 09.00 – 12.00  Golf på innebanan
kl. 11.00   Högläsning

Tisdagen den 13 oktober
kl. 10.00 – 12.00  Klädförsäljning Jerrys
kl. 11.00  Högläsning
kl. 14.00  Damklubben har studiecirkel om 
  Medelpad i samlingssalen.
kl. 13.00 – 16.00  Skapande aktiviteter, gemen-
   samt till hobbyn

Onsdagen den 14 oktober
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa för damer & herrar
kl. 10.00   Styrketräning
kl. 10.30   Balansträning
kl. 12.00 – 13.30  Måltidens dag uppmärksammas
i restaurangen med ”3–rätters”. Personal och 
boende äter tillsammans. Anmäl dig till Mormors 
om Du ej äter på restaurangen varje dag!
kl. 13.30  Bingo

”Räkmackans dag”
Mormors restaurang serverar räkmacka till 
kvällsmat. Boka om Du ej äter kvällsmat på 

Mormors varje dag!



 
     

Välkommen!
Eie med personal

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

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

VECKA 42
Måndag 12/10  Kokt lunchkorv med pepparrotsås  
     och potatis
Tisdag 13/10   Stekt fläsk med löksås och potatis
Onsdag 14/10  Moussaka
Torsdag 15/10  Persiljejärpar med sås, lingonsylt     

    och potatis
Fredag 16/10  Fläskschnitzel med ärtor, rödvinssås
     och stekt potatis

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

Lunchmeny veckorna 42 - 43

        

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

KANSLIETS ÖPPETTIDER:  tisdag - torsdag: kl. 09.30 - 11.30

VECKA 43
Måndag 19/10  Bräckt skinka med stekt ägg och  

      stekt potatis
Tisdag 20/10   Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 21/10   Baconlindad köttfärslimpa med sås  

      och potatis
Torsdag 22/10   Köttkorv med rotmos
Fredag 23/10   Slottsstek med sås, gelé och potatis

Säsongspremiär 
SIS A lag ishockey har säsongspremiär borta mot Hällefors, fredag 9/10 kl.19.00

Seriematcher Ishockey, Kvarnbackahallen
  Tisdag   10/10  kl 19.00   SIS A – Frövi HC
  Tisdag   20/10  kl 19.00   SIS A – Fellingsbro/Frövi IK

Skridskokul startar lördag 10/10, kl 15.15 – 16.15 i Kvarnbackahallen

Fotbollsavslutning sker på Kvarnbackavallen lördag 10/10, kl.10.00 – 13.00

Stort grattis till seriesegrarna!
Efter seger med 3-1 mot Ransta IK i säsongens sista match blev SIS A-lag fotboll 
seriesegrare och därmed uppflyttade till division 4 kommande säsong.


