
Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

Nr 18 • •   2017Onsdag 11 oktober, vecka 41     Årgång 50
  Nästa nummer onsdag 25 okt.           Annonsbokningar & material inlämnas senast fredag 20 okt. kl. 12 

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

I detta nummer kan du 
bland annat läsa om:

•	 Kåseriet: Mina tre roller
•	 Dags	igen	för	ett	event	i	Svanå
•	 Bilder från Höstmarknaden 1 oktober 
•	 SIS söker föreningskonsulent
•	 Lediga platser i Romfartuna förskola
•	 Tips, arrangemang och erbjudanden

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

putsarbeten

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

Dagens Lunch  85 kr
Sallad, kaffe och kaka ingår  
För utkörning av lunchlådor, 

beställ före kl. 09.00

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

V41 Onsdag  11/10 Fläsk med löksås och kokt potatis 
 Torsdag  12/10 Ärtsoppa och pannkaka

   Fredag   13/10  Helstekt kotlettrad med råstekt potatis/ 
    purjolök

V42 Måndag 16/10 Kålpudding med potatis         
 Tisdag 17/10 Raggmunk med fläsk

       Onsdag 18/10 La´gårns pasta m. trattkantareller, biff, grädde
       Torsdag  19/10 Ärtsoppa och pannkaka. Alternativ: Lasagne
  Fredag   20/10 Kotlettrad med pepparsås & råstekt potatis
V43 Måndag 23/10 Isterband med stuvad potatis
       Tisdag  24/10 Raggmunk med fläsk
      Onsdag 25/10  Pannbiff med stekt potatis och brunsås
Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

Foto © Elisabet Sannesjö



  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! Kylan kryper närmare men några härligt soliga dagar har åtminstone gjort
	 		 	att	jag	njutit	i	fulla	drag	av	den	klara	luften	och	de	vackra	färgerna.	Nu		följer	den 
    långa	period	då	det	är	viktigt	att	försöka	värna	om	värmen	på	bästa	sätt.	Dock	räcker 
det		inte	bara	med	varma	kläder	och	varma	element.	Ömsesidig	vänlighet	och	omtanke	behövs	också,	annars	kan	man
frysa	rejält	ändå	...	och	det	är	ju	å andra sidan något som gäller året om!

Kåsör	i	detta	nummer	är	en	man	som	skriver	om	sina	tre	roller.	Jag	har	mött	honom	många	gånger	i	den	ena,	den	
som	lastbilschaufför.	Hit	till	oss	har	han	kommit	med	många	leveranser,	alltid	lika	trevlig	och	serviceinriktad.	Alltid	
med	ett	vänligt	ord	till	hands.	Länge	var	mitt	fokus	inställt	bara	på	jobbet	och	det	tog	ett	bra	tag	innan	jag	lyfte	blicken 
och	började	inse	att	han	bland	annat	hade	en	viktig	roll	för	ungdomar	i	kommundelen	och	att	han	bor	här.	Ville	han
skriva?	Ja,	sa	han	och	glad	blev	jag!	Välkommen	hit	Lennart	Sörell.		 	 														Elisabet Sannesjö
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 																		ansvarig	utgivare

   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 !

Mina tre roller i Skultuna
Jag	heter	Lennart	och	du	kan	ha	träffat	på	mig	i	Skultuna	i	någon	av	mina	tre	roller.	Den	ena	i	mitt	yrke	som
lastbilschaufför	där	du	kanske	sett	mig	”ratta”	omkring	i	Skultuna	i	över	16	år.	Kanske	i	min	roll	som	ledare
i	SIS	flickor	03-05	där	du	hört	min	basröst	eka	över	planen	under	träning	eller	match.	Och/eller	i	min	roll	som 
hundägare	till	en	Border	terrier	vars	största	nöje	är	att	gapa	som	en	dåre	varje	gång	han	ser	en	annan	hund. 

Jag	flyttade	till	Skultuna	för	10	år	sedan	med	fru	och	två	barn.	Då	hade	jag	redan	kört	lastbil	i	Skultuna	i	6	år	
och	jag	tyckte	att	det	verkade	vara	ett	trevligt	område	att	bo	på.	Sagt	och	gjort,	vi	köpte	hus,	bytte	förskola	och
barnen	skaffade	många	nya	kompisar	och	deras	föräldrar	blev	våra	kompisar,	en	win-win	situation.	I	mitt
yrke	som	chaufför	har	jag	träffat	många	företagare	och	privatpersoner	och	det	är	inte	mycket	som	jag	inte
har	hört	eller	sett	på	mina	turer.	Men	det	är	inget	jag	kan	berätta	för	er!

2012	var	det	dags	att	gå	in	i	min	andra	roll,	nu	som	fotbollstränare	åt	flicklaget.	Jag	som	tidigare	haft	koll	på
fotboll	via	mitt	favoritlag	Tottenham	skulle	nu	leda	ett	flicklag	tillsammans	med	andra	hängivna	pappor.	Jag
kände	mig	lite	udda,	som	en	ankunge,	eftersom	jag	själv	aldrig	spelat	fotboll	och	självkänslan	var	väl	inte på
topp,	men	med	härliga	tränarkollegor	och	lite	utbildning	var	det	bara	att	tuta	och	köra.	Nu	har	vi	hållit	på	i	
många	år	och	för	flicklaget	går	det	som	på	räls.	Vi	vinner	mycket,	förlorar	ibland,	vi	tränar	och	kämpar	och	
utvecklas.	Vi	har	gått	från	femmanna	och	skall	nästa	år	börja	spela	elvamanna.	Vi	har	redan	tjuvtränat	och	
varit	med	i	några	cuper	i	elvamanna	men	alla	tycker	att	det	skall	bli	roligt.	Vi	ledare	har	som	mål	att	ge	tjejerna 
i	SIS	03-05	de	bästa	förutsättningarna	i	Västmanland	och	vi	försöker	även	att	ha	roligt	utanför	planen	alla	
tillsammans.	I	morgon	lördag	171007	skall	vi	för	första	gången	ha	en	gala	som	vi	döpt	till	SIS´ters award´s  i	Blå	
Hallen.	Till	galan	kommer	90	inbjudna	gäster.	Det	blir	röda	mattan,	välkomstdrink	och	snittar,	sedan	middag	
och	prisutdelning	och	kanske	lite	dans.	År	2019	skall	hela	laget	åka	på	träningsresa	till	Spanien	och	just	nu	
samlar	flickorna	ihop	pengar	för	resan.	Var	gärna	med	och	bidra	genom	att	köpa	bingolotter,	lämna	er	pant	samt
köpa	Sverigelotten!	Säsongen	är	slut	för	i	år,	men	kom	gärna	och	titta	på	våra	matcher	på	Kvarnbackavallen	i	vår.

2015	kom	vårt	senaste	tillskott	till	familjen,	vår	lilla	Border	terrier	Shifou.	Barnen	lovade	dyrt	och	heligt	att	de
skulle	älska	och	ta	hand	om	hunden	och	rasta	honom	så	ofta	de	kunde.	Dum	som
jag	var	trodde	jag	dem.	Det	är	där	du	sett	mig	i	min	sista	och	tredje	roll.	Jag	pro-
menerar	vår	lilla	hund	två	gånger	om	dagen,	lunchen	och	på	kvällen.	Övrig	tid	får
min	fru	ta	hand	om,	om	inte	något	av	barnen	fått	för	sig	att	ta	med	hunden	på	
promenad.	Vår	hund	Shifou	förresten,	är	nog	välkänd	bland	andra	hundägare	i	
Skultuna.	Anledningen?	Han	har	väldigt	svårt	för	att	hålla	tyst	när	han	ser	en	annan
hund.	Han	skriker,	ylar	och	skäller	och	låter	helt	skogstokig.	För	er	andra	hund-
ägare	som	vi	möter	kan	jag	lugna	er	med	att	han	inte	är	farlig.	Han	låter	arg	men	
är	mest	exalterad	och	helst	vill	han	bara	hälsa	på	era	hundar	och	leka.	Så	om	ni	vill	
får	ni	gärna	stanna	nästa	gång	ni	ser	oss	och	låta	hundarna	hälsa.		

Det	var	mina	tre	roller	just	nu	i	Skultuna,	om	några	år	kanske	ni	ser	mig	i	en	annan	roll.	Men	det	får	vi	se	då.	
Lennart

        
  

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

Vi ses i SIS på idrottsvis!

Kval till division 3
Kom och heja fram vårt Representationslag !

  Hemma:  lördag  14 oktober kl. 14.00  SIS a-lag - SK Sifhälla
  Borta:  söndag 22 oktober kl. 14.00  Köping FF - SIS a-lag

   Vinnare av SIS tipset
    1:a   Ahmad Khavari
    2:a   Katarina Shemeikka
    3:e   Anders Skoog

Innebandy P10/11 startar torsdag 12 okt kl. 17.30 i GA-hallen

Kansliet: Öppettider endast enligt överenskommelse

Har du sett att vi söker 

en föreningskonsulent ?



Söndag	1	oktober	arrangerade	Romfartuna	Hembygdsförening	Höstmarknad	med	Loppis	i	Hallsta	by.	Det	var	
premiär	för	ett	arrangemang	på	denna	plats.	Tomten	och	byggnaderna	hade	genomgått	en	fin	“ansiktslyftning”	och
ytterligare	förbättringar	är	att	vänta.	Det	var	gott	om	arrangemang	i	omgivningarna	denna	dag.	Skulle	folk	komma	hit?	
Hur	skulle	det	bli	med	vädret?	Skulle	allt	fungera?	Det	blev	en	härlig	dag	med	gott	om	besökare	och	med	många	bra 
samtal	som	gav	idéer	för	fortsättningen!	Tack	alla	som	var	med	som	utställare,	som	arbetade	med	arrangemanget,	
tålmodiga	bybor	och	alla	som	kom	för	att	delta	och	visa	sitt	intresse!	En	sak	är	säker:	Fortsättning	följer	definitivt!			                            

Rapport från Höstmarknad med Loppis i Hallsta By

Styrelserna för  Harakers Bygdegårdsförening och Harakers Hembygdsförening

Kl.	12.00	var	det	dags	att	till-
kännage	Årets	Romfartunabo 
2017.	Håkan	Svedlund	filmade
händelsen.	Elisabet	Sannesjö 
överlämnade	med	ett	varmt 
tack	för	goda	insatser	diplom,
blommor	och	priset	som	i	år
gick	till	Siv	Vestman.	
Motiveringen	löd:	”I denna ut-
märkelse markerar vi särskilt ditt
omfattande arbete, tålamod och
positiva förhållningssätt för att
bygga upp och handha före-
ningens bildarkiv.”

Information	om	kommundelens	alla	tre	hembygdsföreningar	gavs	utanför	“kaffestugan”	och	Anders	tog	gärna	emot 
nya	medlemmar	i	Romfartuna	Hembygdsförening.	På	gårdsplanen	fanns	marknadsstånd	i	långa	rader.	Det	bjöds	på	
en	blandning	av	spännande	loppisbord	och	skickligt	hantverk.	Anton	fanns	på	plats	med	härlig	äppelmust	från
nystartade	Harakers	kvarnmusteri.	Nina	sålde	sina	välkända	skorpor	och	Magnus	hade	lastat	traktorn	full	med	holkar	
från	Broholken.	Fina	veteranfordon	hade	letat	sig	dig	för	allmän	beskådan.	Åktur	med	traktor	och	festkärra	gick
genom	byn	och	lockade	passagerare	i	alla	åldrar.	Med	Romfartuna	Ved	kunde	alla	njuta	av	en	brasa	mitt	på	tunet!

Ola,	Inger	och	Putte	hade	fart	
på	glöden	och	såg	till	att	det	
hela	tiden	gräddades	kolbullar.
Helt	klart	barnens	favorit!	

Fika	fanns	att	köpa	och	många	
njöt	av	en	kaffepaus	under	den	
stora eken!

I	 Ingvarssons	 bagarstuga	
var	värmen	skön	&	brödet 
mjukt	och	väldoftande.

Många	barn	gillade	en	tur	
på	Marias	snälla	ponny. 

Text & bild: 
Elisabet Sannesjö

Fortsättning från föregående sida Årets områdesträff för 
Hembygdsföreningarna i Västerås

Av de 17 inbjudna
föreningarna var tre
från vår kommun-
del. 
Haraker represen-
terades av Inge 
Dahlberg, Lennart 
Lindgren och 
Maj-Lis Lindgren

Skultuna representerades av Mona
Borg, Bengt Andersson och Sven-Erik 
Nilsson. 
Från Romfartuna kom undertecknad 
och Johanna Funkquist med sin lilla
dotter Elsa, som var kvällens yngsta 
deltagare! Vi tackar aktiva Badelunda 
som var värdar för mötet!

Text & bild: Elisabet Sannesjö





© Foto: Elisabet Sannesjö

 

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

Missa inte våra kommande kurser!

Torsdag 12 oktober  kl. 16.30  Sparande 
Fredag   13 oktober  kl. 09.00  Internet och telefon-
   tjänsten samt Swish
Måndag 16 oktober  kl. 14.30  Pensionssparande

Anmäl dig direkt till kontoret på tel. 021-16 44 50 

Vi bjuder på 
kaffe & kaka! 

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75
Service och reparationer av 

bilar och småmaskiner 

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

Att fråga en författare 
vad han tycker om en kritiker är som att fråga 

en lyktstolpe vad han tycker om en hund. 
John Osborne

Besöksadress:  
Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Stödstrumpor
i många färger och mönster

Mobil: 0735 - 45 45 03

Strumpor 
i bomull

165 kr/par
•

Strumpor
 i nylon

145 kr/par



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
Onsdag	25	oktober	kl.	16.30	är	det 
nämndsammanträde	på	kommun-
delskontoret.	
Mötet	startar	med	allmänhetens 
frågestund	15	minuter.
En	vecka	före	sammanträdet	finns
föredragningslistan	att	läsa	på:
www.vasteras.se,	under	nämnd-
handlingar               Mikael Sandberg 

                                		ordförande•
ISBANAN

Nu	är	banan	öppen	och	allmänhet-
ens	istider	finns	anslagna	i	ishallen!

Vecka 41 – 43 på Vallonens mötesplats
De återkommande aktiviteterna under veckorna annonseras i Vallonens månadsblad, 

Vallonens facebook-sida och på anslagstavlan i entrén på Vallonen.

Torsdagen den 12 oktober
Kväll:			 Lions	har	bokat	samlingssalen

Fredagen den 13 oktober
kl.	13.30		 Golf.	Hemmamatch:	Vallonen	/Hjärtpunkt	Skiljebo

Lördagen den 14 oktober
kl.	17.00	–	19.00		 V	75	kväll.	Anmälan	till	mötesplatsen.	Pris	för	pizza	och	kaffe,	50	kr.	
	 	 	 Lämna	20	kr	till	mötesplatsen	om	du	vill	spela.

Tisdagen den 17 oktober
kl.	14.00		 Allsång	med	Fotbollsgrabbarna.		Lottförsäljning!	Vi	dricker	kaffe	i	pausen,	pris	20	kr

Onsdagen den 18 oktober
kl.	14.00	 Bildvisning	av	Stig	Svärd,	hembygdsföreningen.	Vi	dricker	kaffe	i	pausen,	pris	20	kr
	 	 ”Östra	verken	och	arbetarbostäder”,	bildkavalkad	från	1950-talet.
Torsdagen den 19 oktober
kl.	12.00		Måltidens	dag
	 	 Boende	och	personal	äter	mat	tillsammans	i	matsalen.	
	 	 Det	är	viktigt	att	du	som	inte	äter	varje	dag	och	vill	äta,	anmäler	dig	till	restaurangen.

Fredagen den 20 oktober 
kl.	12.00	–	13.00		 Rotary	har	årsmöte!
kl.	13.00	–	15.00		 Försäljning	av	”Jerrys	kläder”,	samlingssalen

Måndagen den 23 oktober
kl.	18.00		Stickcafé

Tisdagen den 24 oktober
kl.	08.30		Väntjänstmöte	
kl.	14.00		Skultuna/Västerås	damklubb	har	studiecirkel	om	Gotland	i	samlingssalen.

Onsdagen den 25 oktober 
kl.	15.00	–	17.00			 Dans i Tillberga. Anmälan	till	mötesplatsens	personal	senast	den	20	oktober.	
	 	 	 	 Inträde	med	kaffe	och	smörgås	40	kr,	färdtjänst	80	kr

Hjälp	Skultuna	Rotary	och	Vallonens	mötesplats	att	tillsammans	utrota	Polio 
    under	vecka	43,	som	är	en	kampanjvecka	för	den	goda	sakens	skull.	
	 	 	 	 På	Vallonens	mötesplats	finns	information	om	Polio.	
    Under	veckan	kan	du	köpa	lotter	och	polioarmband	vid	mötesplatsens	aktiviteter.		

  	 Det	finns	bössor	där	du	kan	ge	bidrag.	
    Se mötesplatsens Polioaktiviteter under veckan.

Öppna förskolan
•	 Barnrytmik (barn	2	mån	-	ca.	1	år)	på	Mariagården.	
	 	 Torsdag	12	oktober	ses	vi	på	Mariagården	mellan	kl.	09.30	-	11.		
	 Därefter	går	vi	till	Öppna	förskolan	och	har	öppet	till	kl.	13.30.
•	 Salabadet!	Tisdag	17	oktober	åker	vi	och	badar.
			 Anmälan	till	oss	om	ni	vill	följa	med.	
	 	 Vi	hyr	den	varma	bassängen	mellan	kl.	11	-	12.	Ni	badar	gratis!
•	 Babybokprat (barn	2	mån	-	ca.	1år)	på	Biblioteket.	
	 	 Torsdag	19	oktober	ses	vi	på	Biblioteket	mellan	kl.	09.30	-	11.	
	 	 Därefter	går	vi	till	Öppna	förskolan	och	har	öppet	till	kl.	13.30.
•	 Stängt tisdag	24	oktober.	Då	är	vi	på	Barnpilotdag!
•	 Frukost	onsdagar	mellan	kl.	08.30	-	09.30.	
	 	 Vi	erbjuder	en	lättare	frukost.	10	kr	för	vuxen	och	5	kr	för	barn.

Romfartuna förskola har lediga platser
Inom	kort	öppnar	Romfartuna	förskola	i	helt	nya	lokaler.	Vi	utökar	då	
med	en	avdelning	och	har	några	lediga	platser.
Ansökan	sker	via	Västerås	stads	hemsida:	www.vasteras.se
Har	du/Ni	frågor	så	hör	gärna	av	Er!			            
Carina Sandström, 
Enhetschef/förskolechef.	Skultuna	förskolor	&	familjecentrum
tel.	021	-	39	38	03				carina.sandstrom@vasteras.se	

     Stöd och service
      En	annorlunda	dag	för	
      deltagare	i	Stöd	&	service  
	 	 			dagliga	verksamhet	i	

      Skultuna,	friluftsdag	med 
      korvgrillning	på	Idrotts-
      platsen!

Kort rapport från Mälarenergis Night Run
 NightRun	gick	av	stapeln	på	kvällen	28	september,	med	start	i	

Surahammar	och	mål	i	Skultuna.	Det	blev	en	väldigt	lyckad	till-
ställning	med	ca	370	stycken	startande	och	alla	var	så	nöjda!
Vinnaren	sprang	13	kilometer	på	drygt	42	minuter,	vilket	var	sex
minuter	snabbare	än	tvåan	och	cyklisterna	som	var	föråkare	kom
inte	många	sekunder	före.	
Skultunaborna	uppskattade	nytänket	med	Spicy	Hot.	
Det	blev	helt	enkelt	succe!

Se också 
separat annons om shÅppen



“Shibui pop up” restaurang    Tisdag 24 oktober kl. 18.30 - 21.30
  Vår ofta anlitade kock Martin Löving kommer till oss med ”Shibui pop up” restaurang och 
  Kimibiro Takenaka, direkt från Kyoto, Japan. Det skandinaviska och japanska köket länkas 
	 	 																																samman	i	ett	flertal	rätter.   Pris: 1 195 kr/person

Vi erbjuder en alkoholfri dryckesmeny eller ta med 
alkoholhaltig dryck efter våra rekommendationer.

Busstransfer erbjuds utan kostnad från busstationen i Skultuna.
Detta event genomförs vid minst 10 platser bokade. 

”Shibui pop up” finns under oktober månad vid ett flertal tillfällen i Västerås och Stockholm. 
Om antalet anmälningar inte räcker erbjuds, som alternativ till pengar i retur, plats på valfritt event i Västerås

ef

I full planering: Mårten Gås på Svanåvis och Martin´s recept… 
Lördag kväll 11november. Visa gärna ditt intresse redan nu.

FÖR BOKNING OCH INFORMATION: telefon 0700 06 46 80 eller bokning@svana.se


