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Hej!

           Kylan kryper närmare och därför kan det vara en god idé att öka värmen,
särskilt gentemot människor vi möter - vänner, bekanta, främlingar. För några veckor sedan tog jag emot samtal
från människor som bor längs några av kommundelens grusvägar. Frågorna handlade om: Hur gör man för att kunna
gå på sin byväg utan att bli skrämd eller nedsprutad med grus från dem som kör alldeles för fort? De flesta kör
bra och hänsynsfullt, men så var det de där undantagen... Vi får nog alla hjälpas åt att tala om vad som gäller för
dem som inte förstår. Jag tror faktiskt inte att någon verkligen vill skrämmas eller skada någon. Jag vet däremot
att det finns människor som inte tänkt färdigt än och som kan behöva lite hjälp på traven. Kylan kommer nog att
låsa gruset så att det inte sprutar fullt så mycket, men å andra sidan ökar risken för halka och längre bromssträckor.
Kan man inte köra bil - och det kan man inte om man brister i hänsyn - så kan det gå illa.
Kåsör denna gång är en kvinna som bor med familjen i Tösta. Nyinflyttade från stan? Nja, efter nio år börjar man väl
bli bekant i bygden och varm i kläderna. Jag har stött ihop med henne på förskolan där vi ilat förbi varandra, oftast bara
med ett snabbt “Hej”. Mitt intryck av henne är att hon är en spännande, lekfull person med många intressen och
öppet sinne som jag gärna vill veta mer om. Välkommen Nina Deila!                                                Elisabet Sannesjö
    ansvarig utgivare

NÅGRA AV LIVETS ALLA KRYDDOR

Vi flyttade ut hit till Tösta i Romfartuna hösten 2006. Vi hade letat efter hus med garage och gärna en liten lada
rätt länge, då vi har veteranbilar. Från början tyckte jag att det kändes lite för långt bort från stan, men nu
varvar jag ner den tid det tar att åka till och från hemmet. Nu när vi har två barn också, Stella och Aaron, kan
jag tycka att det är skönt med livet på landet för dem. De kan få röra sig relativt fritt över en störra yta än de
skulle få i ett tättbebyggt område inne i stan.
Det är förresten först nu som jag börjar hitta runtom i de olika småbyarna som Romfartuna egentligen består av.
Romfartuna är stort! Nu skjutsas barnen runtom för lek och kalas till både höger och vänster. Oftast så går det ju
att åka mer än en väg till målen, något som fördröjt min mentala karta. Nackdelen är att det inte går att cykla
med barnen till olika ställen. Salavägen är alldeles för tungt trafikerad för att våga det. Nu har dessutom
barnen börjat med fritidsaktiviteter och då börjar bilkörandet, som lär hålla i sig grovt räknat 15 år framöver.
Av de anledningarna och några till skulle jag kunna tänka mig att flytta närmare stan, men då sambon Anders
krav på garage är fyra bilplatser + billyft samt en lika stor övervåning så lär vi garanterat bli kvar.
I och med husköpet så har jag upptäckt hur kul det är att pyssla i trädgården. Numera utökas rabatterna i bredd
och omfång varje sommar. Det är tur att det finns lite yta att ta av! Faktum är att trädgårdsintresset slagit ut så
mycket att jag numera har lite svårt att avhålla mig från att rensa lite i offentliga rabatter. Något som också
grannarna fått ”lida” av när vi står och småpratar, haha! Så länge som jag inte rycker bort det som ska vara kvar
där så får jag nog hållas, hoppas jag!
Nu när trädgårdssäsongen tagit slut igen så får man leva på de trevliga minnen som den ljusa årstiden gett. Jag
och Anders var nyligen i Chichester i England på en helt underbar motorhistorisk biltävling – Goodwood Revival.
Av själva tävlingen är jag måttligt intresserad, men
den stora behållningen bestod i att minst 75 % av de
50.000 besökarna per dag var tidsenligt uppklädda i
1930- till 1960-talskläder – med militära uniformer av
alla de olika slag, fina kostymer, klänningar, pälsboor,
håruppsättningar, hattar med mera.
Fina, gamla militärflyg fanns det gott om också. För
mig som tycker att det mesta var finare förr i tiden
var detta rena paradiset! Under tre dagar insöp jag
den här atmosfären och jag kommer att leva länge på
den! Tills nästa år ungefär, för givetvis så måste vi ju
dit igen!
Ha det så bra!  Nina Deila
		

		
		

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

Fotbollsavslutning i Skultuna
- lördag 10 oktober 2015

Kort bildrapport ur ett föräldraperspektiv
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putsarbeten

Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14 | vasteras@eldabutiken.se

Full fart på plan med barn, ungdomar & vuxna. A-laget
spelade uppskattade snabbmatcher med juniorlagen när
en  fin säsong - som ger mersmak för nästa - avslutades.

Alla avtackades för säsongens insatser. Ett handslag. Ett
pris. Uppskattande ord. Oavsett vad, var värmen genomgående. Varje junior belönades med en fin prispokal.
För en del var det livets första och stoltheten var stor!

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

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
Lördagar kl. 11.00 - 15.00

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
Svenne
Välkomna !

Text & bild:
Maria Sannesjö
för
Skultunabladet

Samla din pension på ett ställe !
Du vet väl att
du kan flytta hit de flesta pensionsdelar som du har?
Vi hjälper dig även att få en överblick
över din allmänna pension, avtals- eller tjänstepension
samt eget sparande

Välkommen att boka en tid hos oss!
		Våra direktnummer:
Johan
Ida
Frida
Faxnummer

021 – 16 44 51
021 - 16 44 52
021 – 16 44 53
021 – 16 44 55

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Välkommen
till oss!
Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Från skottkärra
till entreprenad
Hos oss hittar du däck till allt
Öppet
vardagar 7 - 16.30
lördagar 7 - 12

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Välkommen!

Ring eller besök oss

Du hittar oss
strax norr om Ramnäs Centrum

Ramnäs Däck & Bandservice AB
Bergslagsvägen 104

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
goda l
knö

Odlargaranterad King Edvard, Folva, Serafina
och mandelpotatis från egen odling

Fredag 23 oktober
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

tel 0220-355 35

Tel: 0225 - 211 14

www.dackoband.se

Vi säljer även honung och sylt

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

Massage för alla ...

Medicinsk fotvårdsbehandling
Fotvårdsbehandling, hembesök
Vårtbehandling
Fot- och underbensmassage
Underbens- och fotspa
Frans & brynfärg (inkl. plockning)
Medicinsk hand & nagelvård
Handmasssage

450 kr
550 kr
230 kr
300 kr
620 kr
350 kr
450 kr
110 kr

Piercing - Vaxning - Presentkort - Butik

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

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

... och för dig som är gravid
finns nu särskild “gravidmassage”
Se mer information
om våra behandlingar på
hemsidan www.skultunaspa.se
eller facebook.

Som vanligt
bokar du enklast
dina tider hos oss
via hemsidan eller
genom att ringa oss
på tel. 021-761 00

Välkommen !
Linda Engström
Mobil: 0735 - 45 45 03

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se
e-post:
kontakt@skultunaspa.se

Skultuna Företagarförening, SKUFF

För företag, föreningar och organisationer i Skultuna, Romfartuna och Haraker

FÖRE TAGSEXPO

Måndag 26 oktober
kl 16 - 18
Blå Hallen, Skultuna

Mötet byggs på många korta & snabba möten mellan deltagarna för presentationer,
ideér, aktuella frågor och behov (“speed-date”) !
Fokus läggs på mötet mellan deltagarna och konkreta frågor om företagarföreningen,
samhället och ortsanalysen. Styrkor & svagheter. Hot & möjligheter.
Mötet är öppet för alla intresserade företag/föreningar/organisationer!
Medverkande: Tobias Åsell, direktör för Skultuna kommundelsförvaltning

Vi bjuder på kaffe/te & smörgås och behöver därför din anmälan !
Anmälan senast fredag 23 oktober till:
Jacki Cedervall, 070-263 30 08, jacki@telia.com eller Elisabet Sannesjö, 021-470 48 02, elisabet@sannesjo.com

Varmt välkommen!
Styrelsen för Skultuna företagarförening
Aros Handelshus - Elisabet Sannesjö • Skultuna Messingsbruk - Lisbeth Rosenlöf • Mimer - Tomas Klingberg
Boda Backe Fårgård - Margau Wohlfart Leijdström • Tips och Idéer i Munga - Ann-Britt Cedervall Moulton
KvartersMäklaren - Jacki Cedervall • Lisas Skinnverkstad - Lisa Petersén

Skultuna kommundelsförvaltning och Harakers bygdegårdsförening välkomnar till

En kväll i demokratins tecken

INFORMATIONSMÖTE
i Harakers bygdegård

Tisdag 27 oktober klockan 18.00
Bygdegårdsföreningen berättar om sitt arbete och du ges möjlighet att påverka
vad som ska hända i framtiden med bygden.
Kommundelsförvaltningen bjuder på förtäring.

Varmt välkomna!

Formgivare Pierre Forssell
Produkter i urval 1955 - 1986

Utställning på Skultuna Messingsbruk 26/10 - 1/11

© Foto: Elisabet Sannesjö

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

Seriematcher Ishockey Kvarnbackahallen

		
		

Tisdag 27/10 kl 19.00
Fredag 30/10 kl 19.00

SIS A – Guldsmedshytte SK
SIS A – Kungsörs IK

Så var fotbollssäsongen avslutad ...

... och våra lag hade en mycket lyckad avslutning på Kvarnbackavallen.

Vi vill tacka

våra spelare, ledare, föräldrar och övriga funktionärer för den gångna säsongen.
Stort tack, även till våra sponsorer och övriga samarbetspartners!
Hoppas vi ses igen nästa år!

Kansliet har nu öppet måndag - fredag kl 09.00-12.00
KANSLIETS ÖPPETTIDER: måndag - fredag: kl. 09.00 - 12.00

Dagens lunch, 79:-

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny veckorna 44 - 45

					
VECKA 44

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

26/10
27/10
28/10
29/10
30/10

VECKA 45

Korv Stroganoff med ris
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Köttbullar med sås och potatis
Laxpasta
Ugnsstekt fläskkarré med äppelmos,
sås och potatis

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

Måndag 2/11 Spagetti med köttfärssås
Tisdag 3/11 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 4/11		Pannbiff med löksås, lingonsylt  
och potatis.
Torsdag 5/11 Stekt panerad fisk med remouladsås
och potatis
Fredag 6/11    Panerad kycklingfilé med currysås
					
och ris

Välkommen!
Eie med personal

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Måndagsklubben

Välkomna till Måndagklubbens

Halloween-special

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00

Måndagen den 2 november, klockan 16 - 19
på biblioteket/fritidsgården

www.vasteras.se

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

kl. 16.30 - 17.30 Spökvandring för de mindre barnen
kl. 18.00 - 18.45 Haunted house för barn i årskurs 4 och uppåt
kl. 16.00 - 18 00 Spagetti och köttfärssås på fritidsgården
20 :- för de stora, 10 :- för de små

På “G”
SKULTUNA
KOMMUNDELSNÄMND

Självklart blir det också pysselbord!
Kom gärna utklädda!

Kommundelsnämnden sammanträder i Romfartuna skola onsdag
11 november, kl. 16.30 – 18.00.
Allmänhetens frågestund
är mellan kl. 16.30 – 16.45
Välkommen!

Välkomna önskar

Biblioteket, Fritidsgården, Öppna förskolan och Svenska kyrkan

•
BIBLIOTEKET

Fredag 30/10  har vi stängt.
Måndag 2/11. Begränsad service
på grund av Måndagsklubben.
Delar av biblioteket kommer att
vara stängda under delar av kvällen

Allmänhetens skridskoåkning
i Kvarnbackahallen, Skultuna IP
Gäller vecka 44, HÖSTLOVET 2015
		

•

FÖRSKOLAN

En nyhet & en vädjan
Persbo Förskola
15 oktober öppnade vi en förskola
i en av längorna på Persboskolan.
Förskolan kommer att vara öppen
under perioden då Tibble Förskola
renoveras och byggs om.
Vi vill be alla Er som har för vana
att promenera över skolgården
där förskolan nu ligger, att
STÄNGA GRINDARNA
så att vi tillsammans hjälps åt
att undvika olyckor.
Hör gärna av dig om du har frågor!
Carina Sandström, 021-39 38 03
Enhetschef/förskolechef

   
      

Måndag  
Tisdag    
Onsdag   
Torsdag  

26 oktober  
27 oktober
28 oktober
29 oktober

kl. 15.30 – 16.45
kl. 15.30 – 17.30
kl. 12.30 – 16.30
kl. 10.50 – 12.45  
kl. 15.30 – 19.00
kl. 15.30 – 16.45
kl. 09.00 – 13.00     
kl. 09.00 – 12.00

Fredag   30 oktober
Lördag   31 oktober
Söndag      1 november

Övriga tider är bokade av skolan, föreningar och för isarbete.  
Vår ambition är att isbanan ska användas maximalt och att så många
som möjligt ska ha tillgång till den.
För allas trevnad erbjuds halva banan för åkning utan klubba & puck
och andra halvan för åkning med klubba & puck.
Vår personal har inte möjligheter att kontrollera att detta följs.
Som en påminnelse om gällande regler kommer denna annons att
anslås vid isbanan. Använd den som stöd om tveksamhet råder.

ALLA använder naturligtvis hjälm!
I

IIIInsamling med anledning av VÄRLDSPOLIODAGEN

Skultuna Rotary har insamling till förmån för att utrota polio och
vaccinera barn i de länder där polio finns. Insamlingen sker
onsdag 21 oktober - fredag 23 oktober på Vallonens mötesplats.

Se även annonser om
shÅppen och möte i Haraker

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 21 oktober
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Högläsning
				
				
kl. 13.30 Skultuna hembygdsförening har bildvisning av Stig Svärd. Presentation av föreningen
och foton från centrala delar av samhället.
kl. 14.30 Vi dricker kaffe i pausen.

Torsdagen den 22 oktober
kl. 09.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgympa för damer & herrar
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Gymnastik
kl. 14.00 PRO har budgetmöte och underhållning
av ”Lars Håkansson”. Den som vill får vara med
på underhållningen och kaffet.
Fredagen den 23 oktober
”Världspoliodagen”. Insamling av pengar och
information av vad som görs för att utrota Polio
kl. 09.30 Hänt i veckan med Anna–Britta
kl. 10.30 Chigong med Pia
kl. 12.00–13.00 Skultuna Rotary klubb. Lunchmöte
Föredragshållare = landshövding Håkan Wåhlstedt
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 24 oktober
kl. 17.00 – 19.00 V – 75. Vi spelar på hästar och
		
äter pizza. Du som vill spela
			
lämnar 20 kr till Pia
			
Sista anmälan den 22 oktober
Söndagen den 25 oktober
kl. 14.00 Skultunasångarna
Måndagen den 26 oktober
kl. 09.00 – 12.00 Golf på innebanan
kl. 11.00 		
Högläsning
Tisdagen den 27 oktober
kl. 09.00 – 11.00 Brukarråd
kl. 11.00 		
Högläsning
kl. 13.30 		
”En text säger så mycket”
Vi samlas på hobbyn. Vi dricker kaffe i pausen
kl. 14.00 		
Damklubben har studiecirkel
			
om Medelpad i samlingssalen.
Onsdagen den 28 oktober
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.00 – 15.15 Teknikcafè

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 29 oktober
kl. 09.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgympan för damer & herrar
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Gymnastik
kl. 13.30 Bingo
Fredagen den 30 oktober
kl. 09.30 Hänt i veckan med Anna–Britta
kl. 10.30 Chigong med Pia
kl. 12.00–13.00 Skultuna Rotary klubb. Lunchmöte
		
Föredragshållare = Anders Olsson,
från Nobelkommittéen
kl. 13.00 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Söndagen den 1 november
kl. 14.00 Gudstjänst i allhelgonatid
Måndagen den 2 november
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.00 – 16.00 Skapande aktiviteter till hobbyn
			
Alla som är med och skapar
		
bjuds på kaffe!
kl. 18.00 Skultuna Västerås damklubb har
		
månadsmöte med föredragshållare.
		
kl.19.00 Agronomen Stina Larsson.
Stadstjejen som berättar hur hon blev
mjölkbonde.
Den dam som inte är medlem men som vill, får vara
med på fikat och föreläsningen.
Fikat är någon gång mellan kl. 18.30 – 19.00.
Anmäl intresse i receptionen på papper i facket.
Skriv om du vill ha kaffe.
Tisdagen den 3 november
kl. 09.00 – 12.00 Ny I PAD KURS startar!
			
Anmäl intresse till mötesplatsen
Sju tillfällen kostar 200 kr i kursavgift och 300 kr
för att hyra I Pad, om du ej har egen.
kl. 13.30 ”En text säger så mycket”
		
Vi läser dikter och texter.
		
Vi dricker kaffe tillsammans
Onsdagen den 4 november
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträningen flyttas till
		
torsdag 5 november kl 10.30
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.00 – 15.15 Teknikcafè

Lions

Frisör & Shop
Välkommen
till hela familjens frisör!

gör världen lite bättre
Rapport från Lions loppis

i Brännugnsbacken, Skultuna:
Vi har haft öppet 22 lördagar från 26/3 till 3/10
och sålt för ca 2 000 kr vid varje tillfälle!

Centrumhuset
Tel: 755 30

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!

www.salongadamocheva.se

TACK alla som besökt oss, handlat och/
eller skänkt saker.
Med er hjälp har vi nu bl a kunnat skänka
10 000 kr till Flykting och 10 000 kr till
Världens Barn.
Nästa öppet-tid är:

20/11, 21/11 och 22/11, kl 10-16.
Välkomna!
Vill du lämna saker till oss?
Ring Birgit Andersson 021-709 06
Stig Isaksson
070-778 87 50 eller
Alf Johansson
070-234 44 39

Lasses Däck & Motor

på Skultuna torg, lördag 12 december!
Mer info kommer.
Skultuna Lions Club

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Förhandstips: Julmarknad

Skråmsta, 070-380 88 75

