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I det här numret kan du bland annat läsa om:

Kåseriet “ En bra plats i skuggan”

Italiensk buffé på Brukshotellet 

ICA:s Superklipp

Dags att anmäla sig till julmarknaden
på Torget

På gång i Skultuna Idrottssällskap
och Skultuna Allmänna Idrottsklubb 

Trivselträff i Romfartuna Hembygds-
förening

Aktiviteter under höstlovet på 
Biblioteket och Fritidsgården

Måndagsklubben

Det händer på La´gårn

Program på Vallonen och 
i Svenska Kyrkan ... och mycket mer!



  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!  
       På söndag är det dags att gå tillbaka till normaltid (vintertid) igen. Klockan ställs 
tillbaka en timme på natten mot söndag morgon och vi får behålla ljuset lite längre på eftermiddagarna. Att säga 
“på kvällen” på våra breddgrader är väl ingen större idé eftersom vintermörkret kommer att sänka sig över oss allt 
tidigare ett bra tag framöver. Stearinljus och annan stämningsbelysning kan komma väl till pass både ute och inne.
När nästa Skultunablad kommer ut är jag på Kuba och ska göra mitt bästa för att njuta av ljus, värme och gamla bilar.
Jag hinner jobba lite med “bladet” innan jag åker men lämnar över det sista till Maria, som också får ta hand om 
numret därpå. Tur att hon finns! Som annonsör ringer och mailar du som vanligt enligt uppgifterna på framsidan.
Kåsör den här gången är en kille som jag kom i kontakt med när min tid i kommundelen inleddes. Jag började som 
föreståndare på Bruksskolan i mitten av 70-talet och där fanns han. En pigg och glad yngling som det var mycket lätt
att tycka om. Uppfinningsrik, positiv och nyfiken på livet. När jag läser hans kåseri förstår jag varför jag tappade bort 
honom ett tag. Några äldre herrar på Åkesta Observatorium påminde mig förra året om honom och det gick ju bra att 
ta kontakt igen. Välkommen hit Tord Guldbrand, resten av sidan är din!                                           Elisabet Sannesjö
                                 ansvarig utgivare

En bra plats i skuggan
Jag växte upp i Skultuna under sextio- och sjuttiotalet. Under samma tid som Mässingsbruket och Östra Verken 
blomstrade. Vi hade OK och Shell med tillhörande bilverkstäder, tre livsmedelsbutiker och Fernas Tobak. I skolan 
fanns det nästan 1000 elever från årskurs 1-9. Skultuna var ett samhälle på egna ben med allt vad det innebar. 
Tennisklubben hade fullt upp med alla barn, vars föräldrar hoppades på en ny Björn Borg. Några unga löften 
bytte till Västerås TK och blev högt rankade i Sverige. 
Likaså var skidintresset stort i Skultuna. SIS Skidsektion med sin slogan "Hjärtat slår för skidor" hade ett högt 
medlemsantal. Vi tränade ofta, sommar som vinter. Dom talangfulla övergick så småningom till IFK Västerås 
skidklubb. Hela tiden var det Västerås som lockade. Många som var ungdomar då såg Skultuna som ett dåligt 
omen, där gick det inte att bo. Det fanns ingenting att göra, tyckte vi. Ändå fans det tiofalt så mycket att göra 
som i dag, minst. Gamla Bruksskolan som låg där vårdcentralen ligger i dag hade fler aktiviteter än vad hela 
Skultuna har i dag, plus alla idrotter som utövades i byn. Nä, det var Västerås som flertalet av oss ville till. Om
vi bara kom till Västerås, då skulle livet leka.
Så kom dagen som jag hade väntat på. Vi flyttade till Västerås. Fantastiskt! Nu skulle livet börja och världen 
låg för ens fötter. Jag flyttade hemifrån och började att söka efter ett bra jobb. Två år senare satt jag på Foral i 
Skultuna och jobbade som svetsare. Hur gick det till? Drömmen och målet var att lämna Skultuna bakom mig 
för alltid. Men nu var jag tillbaka, i alla fall när det gällde jobbet. Men jag skulle ALDRIG komma på tanken att 
flytta tillbaka. Tänk att bo här i modern tid och fostra barn, nä, det skulle aldrig kunna ske. Aldrig!
Tjugofem år senare köper vi ett hus i Skultuna och jag flyttar tillbaka med fru och barn. Tillbaka till byn som jag 
lämnade och aldrig skulle återvända till. Hur kunde det få hända?
Första året som vi bodde här, måste jag erkänna att det kändes väldigt konstig. Bra men konstigt. Jag såg folk 
som jag hade känt under ungdomstiden. Kände igen dom men kunde inte placera dom. Bensinstationerna hade 
stängt igen, bara pumparna stod kvar. Vivo och Konsum var nedlagda. Fernas Tobak, riktiga Fernas Tobak, var 
flyttad och hade bytt namn. Till en början kände jag inte igen mig, men sakta kom allt tillbaka. Jag kände att hit 
har jag kommit för att stanna. Gamla kära Skultuna! Jag upptäckte också att jag inte var den enda återvändaren. 
Många hade precis som jag, insett att Skultuna var byn för oss och våra barn.
Till min glädje har Skultuna börjat att leva igen (fast för många har nog Skultuna alltid levt). Många barnfamiljer 
flyttar ut hit. Skolorna får fler klasser i varje årskurs. Genom SAIK och familjen Smevold m.fl. har idrotten, som
inte handlar om puckar och större runda saker, kommit tillbaka. Hjärtat slår för skidor igen, bl.a. Det är stor 
uppslutning på det mesta som SAIK anordnar.
Vad jag vill säga är att, vi ska vara glada över vårt lilla samhälle, trots att det ibland lever i skuggan av Västerås.
Men det är en bra skugga. Här har vi det mesta som vi behöver. 
Undrar om dagens ungdomar också drömmer om att få lämna byn?
Tack för ordet!   Tord Guldbrand
    Stolt Skultunabo



        
 

Vi ses i SIS på idrottsvis

Har du en idé ?! 
Vill du starta någon aktivitet 
i SIS nästa år eller bli ledare? 
Vill du vara med och planera 

framtiden för SIS och Skultuna?
Du är välkommen! Hör av dig till oss

 

Skridskokul startar
tisdag 15 nov. kl 17.00 
Välkommen med anmälan 

senast 31 oktober

För lag som ska ha inomhusträning 
startar träningen vecka 46.

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 44 50

Vi önskar dig varmt välkommen
Johan, Amanda och Ville

OBS ? Kontoret stänger tidigare torsdag 24 november. Då stänger vi kl.15.00

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   

Telefon: 076-945 76 76    
e-post: Skultunais@hotmail.com     www.skultunais.se       

 

För annonsplanering
Fyra nummer återstår av årets utgivning:
Nummer         Utgivning                  Sista dag för 
                                     bokning & underlag
                                     kl. 12 följande dagar:
nr 20      Onsdag   9 nov. Torsdag 3 nov.     
nr 21 Onsdag 23 nov. Fredag 18 nov.
nr 22  Onsdag   7 dec. Fredag   2 dec.
nr 23 Onsdag 21 dec. Fredag 16 dec.

Kontaktuppgifter m.m. finns alltid på första sidan!
Nr 1, 2017 kommer ut onsdag 11 januari. 
På grund av Trettondagshelgen behöver 
bokning och material vara inlämnat senast 
onsdag 5 januari. Boka gärna före nyår!

Hela utgivningsplanen för 2017 
kommer ut i december.

Kuriosa: 2017 fyller Skultunabladet 50 år!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare



Lions Club i Skultuna 

Lokala föreningar, hantverkare och företag i Skultuna kommundel!
NU är deT TId ATT ANmäLA SIg 
till årets julmarknad på Skultuna torg 
lördag 10 december 2016, kl 10.00 - 13.00

Skultuna Lions Club samordnar aktiviteten
 

Deltagaravgift 100 kr (betalas på plats)
Tio marknadsbord finns att låna – först till kvarn…

Julmarknad på Torget 

ANmäLAN SeNAST 30 NoVember TILL: 
Lions Club Skultuna / Carin Lundgren   

e-post: carin.lundgren@quicknet.se •  telefon 070 - 741 58 73  

Årets perenn
 Varje år utser Perennagruppen med stöd av gruppens samlade kunskap och erfarenhet en särskilt 
värdefull perenn som de anser är värd extra uppmärksamhet. Årets Perenn är alltid frisk, härdig, 
vacker och lättskött. 
Perennagruppen består av ett 10-tal företag från sydligaste Skåne till norra Mälardalen, som aktivt 
och yrkesmässigt odlar perenner i Sverige. Perennagruppens medlemmar är alla anslutna till 
LRF Trädgård/Plantskola.
Årets perenn har blivit en stor framgång i Sverige och på liknande sätt utser man årets perenn
även i andra länder.
Årets perenn 2016 är Liten kärleksört, Hylotelephium cauticola. I september tillkännagavs
årets perenn 2017.  

Krypflox, Phlox stolonifera ‘Alba’ har utsetts av Perennagruppen till Årets Perenn 2017. 
Krypflox ‘Alba’ är en frodig och tät marktäckare som breder ut sitt intensivt gröna bladverk längs 
marken. I maj - juni blommar den rikligt och ljuvligt i vitaste vitt på omkring 15 cm höga blom
stänglar. De vissnande blommorna försvinner diskret utan puts och lämnar en fräsch täckande 
matta till resten av säsongen. I skyddade lägen är den dessutom mer eller mindre vintergrön.

Denna växt kommer från östra Nordamerikas lövskogar och blir allra vackrast i halvskugga till 
skugga där den får en friskt grön ton och de vita blommorna lyser som mest. Men den trivs även 
i sol och är lättodlad, frisk och härdig i hela landet. I lundar och under lövträd är krypflox ‘Alba’ 
perfekt, men den platsar i många typer av planteringar. Även vad gäller jord är den flexibel. Den 
ställer inga höga krav utan växer utmärkt i de flesta jordar som varken är alltför torra eller fuktiga
och den är tolerant mot olika pH-värden.

Bland dess goda grannar finns andra perenner som platsar i samma omgivning. Ormbunkar, 
höstsilverax och Gillenia är fina lite högre vänner som låter ‘Alba’ blomma utan konkurrens 
på våren för att sedan komma upp och skapa höjd i den gröna bladmattan. Olika sorter av 
Hosta och Bergenia är också fina komplement som med sina stora hela blad blir ett lugnt 
och fint sällskap.

Bild, text & källa: Perennagruppen    www.perennagruppen.com   och   perenner.se





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

Gilla oss på Facebook!

Frisör &  Shop   

Centrumhuset      
Tel: 755 30        www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm

Vårt eget stallströ - torv, spån & mix  

Vagersta Stallströ 
- för alla djur som ska bo bra!

Spån-
pellets

Välkommen till oss!

Tel. 021- 470 48 00 och 0200 - 22 30 40
www.aroshandelshus.com                   www.vagerstastallstro.com

info@aroshandelshus.com

AHA!

    Medlemsmöte/trivselkväll
    i Företagshuset, Vagersta, 
    fredag 28 oktober kl. 19.00

Vi äter gulaschsoppa med bröd, ost och dryck till självkostnadspris,
umgås & pratar bland annat om verksamheten och våra föreningslokaler
Har du glömt att lösa ditt medlemskap kan du göra det när du kommer.

Årsavgift, familj 100 kr. Enskild 60 kr.   Gäller fr.o.m. nu även för 2017
Frågor eller funderingar? Kontakta någon i styrelsen eller ring Elisabet 021-470 48 02

Varmt välkommen hälsar styrelsen!
Elisabet Sannesjö, Johanna Funkqvist, Anders Norman, Bo Ohlsson, Sanna Axelsson, Magnus Persson och Eva Pettersson

www.romfartuna.se

  
  Vill du hellre ha 

egen mat och/eller 

dryck får du gärna ta 

med dig det!

Halm-
pellets



© Foto: Elisabet Sannesjö© Foto: Elisabet SannesjöFoto © Elisabet Sannesjö

Välkommen till SAIK
Skultuna 

Allmänna Idrottsklubb    

Skidträningen startar
tisdag 8 nov. kl. 18.00 vid Tibble Arena

Skidskyttet startar
torsdag 10 nov. kl. 18.00 vid Tibble Arena

ö
Informationsmöte 

för medlemmar
om framtidsplaner och verksamhet

Ett bra tillfälle att ställa frågor!
Onsdag 16 nov. kl 19.00 
i Vallonens samlingssal 

Anmälan i god tid till Anders Smevold 
073 - 414 91 70

För mer information se vår hemsida
www.skultunaaik.se

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

Tel:  070 - 719 83 55
Vi säljer även honung och sylt 

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Fredag 28 oktober
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Sveriges 

godaste 

knöl

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

Nu ...

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Loppis 
Barnkläder, 

leksaker,
barnböcker m.m.

Söndag 30 oktober 
kl. 10 - 15

Klockargården,
vid kyrkan i Romfartuna

Fri entré

Fika med hembakat

Arr.: Föräldrar i
Romfartuna skola

och förskola



  
 
         
                     
  

       

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 
onsdag 16 november i

Harakers bygdegård kl.16.30. 
Som vanligt är du välkommen 
på allmänhetens frågestund,
15 minuter i början av mötet. 

Föredragningslistan finns att läsa 
från den 9 november på:

www.vasteras.se
Sök på Nämndhandlingar Skultuna

Välkommen hälsar ordförande 
Mikael Sandberg

•
TEknik ocH FriTid

Onsdagen den 26 oktober
kl. 09.30  VLT Läsning
kl. 10.00  Högläsning
kl. 11.00  Sittande Zumba i entrèn. Gratis
kl. 14.00  Kulturcafé med ”Lars Hedberg”
”I okända poeters sällskap”. Inträde och fika, 40 kr
Torsdagen den 27 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   Teknikcafé
Fredagen den 28 oktober
kl. 09.00  Extrainsatt golfträning
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 10.30  Herrarnas lunch. Anmäl dig omgående  

 om du vill vara med!
  Lunch 50 kr, med kaffe och kaka. 
  Även för herrar som inte bor på Vallonen.
kl. 14.30  Fredagsfika tårta 25 kr
Lördagen den 29 oktober
Vi spelar V 75, lämna 20 kr till Pia 
Ett extra spel i oktober istället för november.
Vi äter pizza, pris 50 kr, inklusive kaffe och kaka
Anmälan till Pia senast den 27 oktober
Måndagen den 31 oktober
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik 
kl. 13.30  Balansträning med Annica för boende  

 på Vallonen och i samhället. Gratis
Tisdagen den 1 november
kl. 09.30  VLT - läsning
kl. 10.30 – 12.00  I Pad kurs, intro
kl. 10.00 – 12.00  Jerrys klädförsäljning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30  Mitt liv & äppelmos-kok. Ny programpunkt!
   Vi kokar äppelmos, berättar & minns  

  tillsammans
kl. 15.00   Vi dricker kaffe tillsammans

   Polioveckan - vecka 43
   Vi inleder med att ha information om
   polio tillgänglig i samlingssalen och i
   entrén. Under veckan samlar vi in
   pengar till poliobekämpningen.  

  Mer info om detta finns på biblioteket  
  och på Mötesplatsen, där också ett 

   gemensamt polio-lotteri finns.  
Detta är ett samarbete med Skultuna Rotary, Skultuna bibliotek 
och Vallonens mötesplats. 

Onsdagen den 2 november
kl. 09.30  VLT - läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.00  Sittande Zumba i samlingssalen, gratis
kl. 14.00  Obs tiden! Teknikcafe
Torsdagen den 3 november
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30  VLT läsning 
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Bingo. Vi dricker kaffe efter bingon
Fredagen den 4 november
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.00  Rotary har lunchmöte med 
  presentation från Aguelimuseet i Sala
kl. 13.00  Spelstuga på 15
kl. 13.30  Hemmamatch i golf, Vallonen-Resmilan
kl. 14.30  Fredagsfika 
Söndagen den 6 november
kl. 14.00  Gudstjänst. 
  Vi dricker kaffe efter gudstjänsten
Måndagen den 7 november
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik 
kl. 13.30  Balansträning med Annica för boende  

 på Vallonen och i samhället. Gratis
kl. 18.00  Damklubben har möte.
Du dam som vill vara med på underhållningen kan 
vänta utanför samlingssalen precis före kl. 19.00
Tisdagen den 8 november
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 09.00 – 12.00  I Pad kurs, tillfälle 2
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 14.00  Mitt liv. Ny programpunkt!
kl. 15.00 Vi dricker kaffe tillsammans
kl. 14.00  Damklubben har studiecirkel 
  i samlingssalen
Onsdagen den 9 november
kl. 09.30  VLT - läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Skultuna hembygdsförening, Stig Svärd  

 har bildvisning i samlingssalen
  Kaffe med bröd 20 kr
  

Måndagsklubben
     
  Välkomna på Måndagsklubben, 7 november kl 16 - 19

 Vi ses på biblioteket, fritidsgården och i ga-hallen
Loppis, karate och pärlpyssel

  kl. 17.00   Karate för barn 4 - 10 år
  kl. 18.00   Karate för barn 10 -- 
  kl. 16.00 - 18.30     Loppis i GA-hallen

Pyssla hela kvällen, men ta en paus och ät tacopaj också! 
Pysslet är gratis, maten är billig.

Välkomna!
Biblioteket, Fritidsgården & Öppna förskolan

Fritidsgården

Höstlov ! Kom till Fritidsgården
 Måndag:
 kl. 13.00   Filmvisning med Diskusson
 kl. 15:00   Gocart för anmälda
  kl. 17:30   Matlagning på Gården

 Tisdag:
 kl. 10:00 - 16:00  Höstlövet.   
     En aktivitet för årskurs 5 och 6.    

    Vi åker till Tillberga fritidsgård.
     Anmälan till Gården.
 Onsdag:
 kl. 10:00 - 16:00   Friluftsdag
 kl. 17:00   discobowling för anmälda
 kl. 18:00   Skräckkväll på Gården

 Torsdag:
 kl. 10:00   Laserdome för anmälda

 Fredag:    Chill out kväll på Gården!

 För anmälan eller frågor kontakta oss på Fritidsgården på telefon 
021-39 38 99 eller kom in på en kopp kaffe eller te.

Biblioteket
Höstlov/läslov på biblioteket

Först ut var Haraker, sedan blev det 
Lycksta och till våren är det Mungas 
tur. 
Bilden visar det nya utegymmet i
Lycksta som färdigställdes vecka 41. 
Välkomna att komma och träna!

Pyssla med Karin
Måndag 31 okt - torsdag 3 nov

Kl. 12 - 15

Förvandla gamla böcker 
till nya konstverk och 
annat papperspyssel

Gratis och öppet 
för alla åldrar! Två förhandstips: 

Se separat annons på sista sidan!



I dessa jakttider...
Några citat ur Lilla Jägarboken, utgiven av Pedagogförlaget

•
“Det ljugs aldrig så mycket som
 före ett val och efter en jakt”

•  
  John och Gusten närmade sig de nittio och får för 
sig att de ska prova jaktlyckan. Plötsligen får John 
syn på vad han tror är en hare, men i själva verket 
är det en vanlig gråsten. 

  Den alltmer skumögde John lägger an och trycker 
av, men ingen hare faller död ner av skottet. 

  Då utbrister Gusten:  - Skjut en gång till John. 
              Han kanske inte hörde´t.

•
  Älgjägaren står framför sitt nedlagda byte och 
utbrister:

  Den dumma kon trodde att hon var en älg - men 
så gick det som det gick.                                    

Kommande program:

Kulturpub med teater 
torsdag 17 november på Vallonen

Västmanlands teater 
" Det meningsfulla i livet "

Kulturpuben börjar kl. 16.30 
Pris 100 kr, biljett och soppa  
Endast föreställning 50 kr 

Föreställningen börjar kl. 18.00. 
Boka på mötesplatsen

Julresa till Falu Gruva
med gammaldags julmarknad

 söndag 4 december 
Heldag med buss, 

inträde och julbord 
600 kr eller 700 kr. 

 OBS! Boka plats snarast 
           på mötesplatsen

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

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

            Fredag 28 oktober

  Insläpp från kl 19.00
Bandet börjar spela kl. 21.00

Entré 150 kr  Chaffisar gratis!

Kontakperson: Maria Jansson 
Tel: 070-497 20 27 

E-post: rockabillyladan@telia.com

Gilla oss på facebook
Skultuna Lagårn/rockabillyladan

Tom Rocker Band 

med 

Rickard Svanström

Det händer på ...

           Söndag 30 oktober 

Insläpp från kl. 16.30
Banden spelar kl 17.00 - 22.00

Entré 200 kr

Mannerz 
och 

              
          Horizont

Förhandstips - lördag 12 nov.
Rockabilly + 

Jumping Tom and the Amplifers 
+ John Wildcat

Matservering & 
fullständiga rättigheter

www.skultunalagarn.se

Lördag 5 november 
Loppis 

kl 10.00 - 15.00     Fri entré.

 


