
   
  

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

Nr 19 • •   2018Onsdag 24 oktober, vecka 43    Årgång 51
  NÄSTA NUMMER: 7 november.  Annonsbokningar & underlag ska lämnas in SNARAST, dock senast kl. 12, fredag 2 nov.            

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

Dagens Lunch  85 kr
Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår  

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag
Välkommen till bords! Vi lagar all mat från grunden 

   www.skultunalagarn.se    

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Vecka 43  Onsdag  24/10 Ungsbakad lax m. potatis och vitvinssås
  Torsdag  25/10 Ärtsoppa med pannkaka   

 Fredag   26/10 Rostbiff med potatisgratäng  
Vecka 44 Måndag 29/10  Pyttipanna med rödbetor.                           
  Tisdag 30/10  Raggmunk med fläsk och lingonsylt                               
  Onsdag 31/10  Fisk i ugn med potatismos.                      
  Torsdag   1/11  Ärtsoppa med pannkaka.                           
  Fredag   2/11  Pulled pork med bakad potatis och   

    vitlöksmayo
Vecka 45 Måndag   5/11 Makaronipudding med skirat smör 
         Tisdag     6/11 Raggmunk med fläsk och lingonsylt          

 Onsdag   7/11 Köttfärslimpa, kokt potatis och brunsås

Frisör &  Shop   

Centrumhuset      
Tel: 755 30        www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm

FilmTime Harakers Bygdegårdsförening hälsar välkommen till 
Filmvisning i Harakers Bygdegård 

Roy Anderssons film “En duva satt på en gren och funderade”
söndag 28 oktober, kl. 18.00

  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!  
     På söndag är det dags att ställa om klockan till vintertid igen. På natten mellan
lördagen och söndagen ska den ställas tillbaka en timme. Den där vintertiden växte jag upp med som normaltid och 
jag har fortfarande inget emot den. För min del kan den få bestå året runt. Men här går åsikterna isär. Ändra eller 
behålla, och vad ska i så fall behållas? Så småningom får vi väl se hur det blir. Egentligen behöver man inte gå så långt 
tillbaka i tiden för att hitta andra perspektiv på tid. Det fanns en period då vi faktiskt hade olika tiden inom Sverige och 
det blev lite krångligt för järnvägen att få till en fungerande tidtabell. Till slut bestämde man sig för att hålla sin egen 
tid i alla lägen, så fick Stockholm och Göteborg m.fl. göra som dom ville med sina lokala tider. Med den röran, som då 
härskade, fick vi ganska snart en tid som gällde över hela landet. Tack och lov för det!

Kåsör i detta nummer. Denna gång bjöd jag spontant in en tjej som var med vid ett möte på Vallonen. Våra vägar 
har inte korsats särskilt ofta än, men nu satt vi där och ägnade oss åt mötesagendan. Efteråt drog vi på stegen och
bekantade oss lite mer med varandra. Hennes arbete är ansvarsfyllt och erbjuder inte alltid den lättaste och bredaste 
vägen att gå och ändå går hon den... både med allvar och glädje. Mest av allt kände jag en glädje över att hon finns 
och de insatser hon gör för andra människor i stort sett varje dag! Välkommen Fanny Andersson, jag hoppas att det 
kommer fler stunder då vi får pratas vid!                                            
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Inte hade jag en aning om…
Jag heter Fanny och är 25 år gammal och jag har haft nöjet att arbeta i Skultuna i snart tre år nu. Jag har jobbat 
den mesta av min tid på Stöd och Service med ensamkommande ungdomar och som boendestödjare på 
psykiatriboende, men nu också på familjecentrum med projektet Våga. Jag har tidigare arbetat inom bland annat 
hemtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. 

Vi som jobbat med och nära människor vet att det kan kännas tufft ibland på grund av de känslor som upp-
står i mötet med personer som inte mår bra. Jag har under den lilla tiden jag har arbetat försökt lära mig att 
sortera dessa känslor. All den sorg, kris, rädsla, ovisshet och förvirring som finns i personer man möter kan 
påverka en starkt i vardagen. Jag tror att de flesta som arbetar med människor kan känna igen sig i detta, att 
man lätt går in i en känsla av sorg och hopplöshet. 

Men jag tänker att glädjen som vi känner för att jobba med människor finns i de lilla stunderna. De små lycko-
stunderna, de gyllene ögonblicken som ger en så härlig känsla. Det kan handla om historier om de glada 
ungdomsåren från en kund på hemtjänsten, ett framsteg i utvecklingen hos en boende eller de gnistrande
ögonen hos ett barn som klarat av någonting själv för första gången. Alla dessa stunder som händer hela tiden 
runt om oss och som gör att vi älskar det vi arbetar med. Arbetet med människor gör att vi känner någon slags
gemenskap, en samhörighet. Vi möter människor i vardagen som lämnar märken i oss och som vi tar med oss 
vidare. Vi bär med oss de fina minnen som vi varit med om och längtar efter nästa ögonblick som kommer att 
lämna avtryck i oss.

Jag tror att allt mörker som man möter är viktigt för att kunna se det ljusa. Både i arbetslivet men även också
i vardagen. Vi lär oss att livet är skört och bräckligt. Vi lär oss att vara tacksamma för det vi har, att se det stora
i de lilla stunderna av lycka. Livet är skört och bräckligt men även så ljust och inte hade jag en aning om att
arbetslivet kunde fylla en med så mycket känslor och glädje. Inte hade jag en aning om att dessa små stunder 
i vardagen, i mötet med människor, kunde forma en så stor del i mig till den jag är idag. 

Jag är tacksam för alla mina möten med de olika människor som jag har haft äran att träffa och jag är tacksam 
för att det finns så många fantastiska medarbetare som också älskar sitt arbete med människor. Vi måste bli
bättre på att ge oss själva en klapp på axeln ibland, just för det arbete som vi gör. Det är lätt att påverkas av
de svårigheter man möter dagligen, men det är också mycket lättare att glädjas av de framsteg och fina
stunder man är med om.
Ta nu hand om er i höstmörkret. 
Fanny





Välkommen!
“Sosso”

med personal

Öppettider:
Måndag - torsdag   11 - 21
Fredag, lördag         11 - 23
Söndag                        11 - 21

Telefon
021-751 11

Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

 

 

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

Lunchmeny vecka 43, 44 och 45
Du kan alltid välja pizza nr 1 - 30 som alternativ

VECKA 43
Torsdag  25/10 Persiljejärpar med kokt potatis.
Fredag 26/10 Skomakarelåda.

VECKA 44
Måndag 29/10  Grillad fläskkarré, rödvinsås. 
   Falukorv, stekt potatais och ägg. 
Tisdag   30/10 Raggmunk med fläsk och lingon.
   Kycklingpasta.
Onsdag  31/10 Pekata med ris och tomatsås.  

  Pasta Carbonara.
Torsdag 1/11 Panerad rödspätta m kokt potatis, sås.
   Vegetarisk pasta.
Fredag 2/11 Fläskfilé, pommes frites o. rödvinsås.
   Spagetti Bolognese.

KUNDNÖJDHET 2018
Mest nöjda privat- och företagskunder 

Årets branschmätning från SKI visar återigen att kunderna premierar 
vårt unika sätt att bedriva bank när Handelsbanken får bäst betyg av
landets stora banker.
Tveka inte att kontakta oss om det finns något du som befintlig kund
vill ha hjälp med eller om du vill byta bank till oss! 

MARCO POLO
RESTAURANG & PIZZERIA

Dagens lunch, 79:-  
Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

VECKA 45
Måndag 5/11 Korv Stroganoff med ris.
   Kebabpasta.
Tisdag    6/11 Raggmunk med fläsk och lingon.
   Bacon, ägg och stekt potatis.
Onsdag  7/11 Lunchkorv, stekt potatis o. senapssås.
    Fläskfilépasta m. champinjoner o. grädde
Torsdag  8/11 Pytt i panna med stekt ägg.
    Skinkpasta.
Fredag 9/11 Morizo med potatispuré.
    Oxfilépasta m. champinjoner o. grädde.

aöb
Trubadurafton 

lördag 27 oktober, kl. 19 - 21
Kom ihåg att boka bord!





Måndagsklubben 5 november !









Fotbollsavslutning 
på Kvarnbackavallen

Söndagen den 14 oktober hade Skultuna IS sin 
årliga fotbollsavslutning på Kvarnbackavallen 
där säsongen avslutades med att ungdomslagen
fick spela match mot A-laget. 
Det blev en magisk dag i solskenet med många 
härliga matcher där herrarna verkligen bjöd på 
sig själva trots flera förluster, en stor eloge till er! 
Under dagen bjöds alla aktiva ungdomar och 
ledare på hamburgare och festis. När matcherna
var färdigspelade fick alla spelare en medalj som 
tack för den här säsongen. 
Utmärkelser delades också ut, stort grattis till: 
Tilde Fält, spelare i F03/05, 
som fick Mikael Jonssons stipendium.
Helene Gislerud, tränare för F06/07, 
som fick Lions vandringspris – ”årets ledarämne”.
Magnus Peterson, tränare för P10/11,
som fick Handelsbankens ledarpris.  
Elin Forslund, spelare i F06/07 och 
Benjamin Mombini spelare i P10/11 
som fick Svanåpriset/Skultunapriset.

Stort TACK till er alla 
för en härlig avslutning och för den här säsongen! 
Vi ses i SIS på idrottsvis även 2019! 

Vinnare SIS-tipset 
1:a Sara Eklund • 2:a Håkan Holmström • 3:a Joakim

Lucky Loser: Hans Nilsson och Göran Persson

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

  



Vi firar Mårten Gås och Fars Dag 10 - 11 november
 ef

Lördag 10 november
Gåsamiddag på säteriet kl. 18.00

Vår gästkock Martin Löving kombinerar tradition med
   modern touch i sin Svartsoppa, 
   stekta gåsbröst med spännande 
   tillbehör och skånsk äppelkaka. 
   Därefter bjuds det på kaffe 
   och samvaro i våra salonger.    

   995 kr/person inklusive lättdryck

Bo gärna kvar till söndag och fira far med frukost 
– kanske på rummet!?

Pris för logi: 900 kr/person i dubbelrum inklusive frukost

Endast förbokning

ef

Söndag 11 november
Herrgårdscaféet har öppet  kl. 12 - 16

        Historisk rundvandring    kl. 14



© Foto: Elisabet Sannesjö



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

Välkommen att höra av dig!
Conny

  Namnsdagar fram till nästa nummer:
  Onsdag  24 okt Evert ovh Eilert 
  Torsdag  25 okt Inga och Ingalill  

 Fredag  26 okt Amanda och Rasmus  
 Lördag  27 okt Sabina

  Söndag  28 okt Simon och Simone
  Måndag  29 okt Viola
  Tisdag  30 okt Elsa och Isabell  

 Onsdag  31 okt Edit och Edgar
  Torsdag   1 nov Allhelgonadagen  

 Fredag   2 nov Tobias
  Lördag   3 nov Hubert och Hugo
  Söndag   4 nov Sverker
  Måndag   5 nov Eugene och Eugenia
  Tisdag   6 nov Gustav Adolf (Gustav Adolfsdagen)
  Onsdag   7 nov Ingegärd och Ingela

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

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03

  Nagelförlängning med gelé 
850 kr

Välko
mna

LUNCHBUFFÉ  89 :-  
Måndag - fredag kl. 11.00 - 14.00

PIZZA OCH TACOBUFFE  INKL LÄSK OCH KAFFE
Barn upp till 6 år äter gratis!

Nu har vi utökat vår meny med 
RIS-OCH PASTARÄTTER

  PASTARÄTTER  119 :-  Inkl blandsallad och nybakat bröd
  OXFILÉ PASTA   Serveras med oxfile, champinjoner,
   lök, paprika och gräddsås.
 FLÄSKFILÉPASTA  Serveras m. fläskfile, champinjoner,
   lök, paprika och gräddsås.
 KYCKLINGFILÉPASTA  Serveras med kycklingfile, ananas  

  curry, champinjoner, lök, paprika
   och gräddsås.
 VEGETARISK PASTA  Serveras med champinjoner, lök,  

  paprika, ananas,oliver o. gräddsås.
  PASTA GORGONZOLA  Serveras med bacon, pepperonikorv,  

  salami, gorgonzola, champinjoner, 
   lök, paprika och gräddsås.

Skultuna Restaurang

Välkommen!
Telefon 021-700 80
 Västeråsvägen 23, Skultuna

ä ä

ä ä

 

   
 

  072-888 40 40       
 www.ocab.se

g Fuktskador eller mögel?
g Rivning eller sanering?
g Klotter?
g Besiktning/utredning.
g Skadejour för
    inbrott, fukt, brand mm

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com



 Kommundelskontoret  
Tel. 021 - 39 38 00  (021-39 00 00)
Öppet helgfria vardagar:  
måndag - fredag, kl. 08.30 - 10.30
E-post: 
Skultuna-kommundelsnamnd@vasteras.se 

Info:                www.vasteras.se
Besöksadress: Tibblevägen 1, Skultuna    
Postadress:     Box 105, 726 30 Skultuna

På “g”
ISHALLEN

Allmänhetens friåkningstider 
i Kvarnbackahallen 

finns anslagna i ishallen.

•

Se även separat annons om Måndagsklubben 5 november

ÖPPNA FÖRSKOLAN
•  Sopplunch! Måndagen den 29 oktober kl. 11.30. 
    Ingen anmälan, det är bara att komma. 
    25 kr/vuxen och barnen äter gratis. 
     Tyvärr ingen Oskar som spelar och sjunger idag.
•   Babybokprat! Torsdagen den 1 november, kl. 09.30 - 11.00.       

 För barn mellan 4 - 12 månader. 
  OBS! Vi har bytt lokal och är på Öppna förskolan nu. 
  Efter bokpratet har vi öppet som vanligt till kl. 13.30.
•  Måndagsklubben! 5 november mellan kl. 16 - 19, för alla som
  bor i kommundelen. Vi ses på Bibblan och Fritidsgården! 
  Den här kvällen blir det korv Stroganoff med ris, pappers-
    kransar och disco. Klä er gärna discofina!    - Se separat annons
•  5 november stänger vi kl. 13. Vi ses sen på Måndagsklubben.

SKULTUNA BIBLIOTEK
Välkommen till biblioteket på läslovet!
Vi har öppet:  Måndag  kl. 13 – 19
  Tisdag  kl. 11 – 17 
  Onsdag  kl. 13 – 19
  Torsdag  kl. 13 – 19
  Fredag  kl. 11 – 14

Tävlingar hela veckan 

med fina priser!



VALLONENS MÖTESPLATS  
Vallonvägen 15-17           Tel. 021-39 39 10 

 
    
  

Onsdagen den 24 oktober
kl. 09.15  VLT
kl. 10.00 – 11.00  Gymnastik och boll-kul 
   i samlingssalen
kl. 13.00 – 15.30 Bild & formverkstad. 6:e tillfället
kl. 14.00  Sabrina sjunger på våning 3 i äldre- 

 boendet, för äldreboendets boende.
Torsdagen den 25 oktober
OBS! Mjukgympan flyttad till fredag 26 oktober
kl. 09.00 – 11.45  Skapande aktiviteter
kl. 14.00  Lillemor visar bilder i samlingssalen.
  Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr
Fredagen den 26 oktober
kl. 09.00  Mjukgympa (istället för torsdag 25 okt.)
kl. 09.15 – 11.00  Sköna fredag; Manikyr, hand-
massage, handgymnastik, lugn musik.
kl. 10.00  Boule
kl. 12.30  Spelstuga
kl. 13.00 – 15.00  Jerrys klädförsäljning i entrén
kl. 14.30  Fredagsfika med tårta!
Måndagen den 29 oktober
kl. 09.00  Golf
kl. 09.15  VLT
kl. 10.45 – 15.30  Shoppingtur till Västerås Stad.
Vi besöker Coop Stenby och affärerna som ligger 
där. Vi äter lunch på Mc Donalds. Förbokat!
Tisdagen den 30 oktober
kl. 08.30  Väntjänstmöte i lilla matsalen
kl. 09.15  VLT
kl. 09.00  Spa-stund på Vallonens spa.
  Härliga dofter, fotbad och ljuv musik.
Prata med personalen om du vill bada, basta 
eller prova Poseidon-duschen.   Välkomna!
kl. 10.15  Röris i samlingssalen
kl. 13.00  Önskemusik i mötesplatsens kök
kl. 14.00  Teknikcafé
kl. 18.00  Riksbyggen har möte i matsalen
kl. 18.30  Zumba för dig med fart i benen.
Onsdagen den 31 oktober
kl. 09.15  VLT
kl. 10.00 – 11.00  Gymnastik och boll-kul 
   i samlingssalen
kl. 13.00 – 15.30  Bild & formverkstad. 7:e tillfället
kl. 13.30 – 16.00  Lillemor & Pegasus är på tur.

Torsdagen den 1 november
kl. 09.00 – 10.15  Mjukgympa för damer och  

  herrar.
kl. 09.00 – 11.45  Skapande aktiviteter
kl. 14.00  Lillemor visar minneslåda i samlings-  

 salen. Vi dricker kaffe tillsammans!

Fredagen den 2 november
kl. 09.15 – 11.00  Sköna fredag; Manikyr, hand- 

  massage, handgymnastik,  
  lugn musik.

kl. 12.30  Spelstuga
kl. 14.30  Fredagsfika

Söndagen den 4 november 
kl. 14.00  Gudstjänst i allhelgonatid 
  med kyrkkaffe efteråt

Måndagen den 5 november
kl. 09.00  Golf
kl. 09.15  VLT
kl. 10.15  Styrketräning i ljusa rummet 
  på äldreboendet
kl. 11.30  Vi går till Mariagården och äter soppa
kl. 13.30  Balansträning
kl. 14.00  Filmvisning. Vi dricker kaffe tillsammans!
Kväll:  Mimer är i samlingssalen

Tisdagen den 6 november
kl. 09.15  VLT
kl. 09.00  Spa-stund på Vallonens spa.
  Härliga dofter, fotbad och ljuv musik.
Prata med personalen om du vill bada, basta 
eller prova Poseidon-duschen.       Välkomna!
kl. 10.15  Röris i samlingssalen
kl. 14.00  Sånger vi minns.  
Vi lyssnar på sånger och minns tillsammans. 
I samlingssalen. Vi dricker kaffe i pausen.
kl. 18.30  Zumba för dig med fart i benen.

Onsdagen den 7 november
kl. 09.15  VLT
kl. 09.30  Föreställning om dinosaurier tillsammans 

 med barn i Skultuna. Fri entré!
kl. 10.00  Christina har aktivitet på våning 3
kl. 10.00 – 11.00  Inställt: Gymnastik och boll-kul
    i samlingssalen.
kl. 13.00 – 15.30  Bild & formverkstad. 8:e tillfället



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

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                 Svenne      

Service & Reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

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!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Det finns tre perioder i livet:
ungdomen, medelåldern och 

"vad pigg du ser ut"
Nelson Rockefeller

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

putsarbeten

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 


