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            Inbjudan 
till

möte om byggnationerna
i Skultuna tätort

Onsdag 9 november 
klockan 18.30 – 19.30 

Byggnadsnämnden och 
Skultuna kommundelsnämnd 

bjuder in till möte angående de 
planerade byggnationerna i Skultuna. 

På mötet deltar representanter 
från respektive nämnd och 

förvaltning. 

En kort bakgrundsbeskrivning ges och
därefter blir det tillfälle att i ordnad form
ställa frågor och lämna synpunkter. 

Mötet hålls i Blå hallen 
(Perboskolans skolrestaurang)

Välkomna!
Byggnadsnämnden och 

Skultuna kommundelsnämnd



  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!  
        Jaha, nu är resväskan packad och en del av detta nummer färdigställt. Resten  

   fixar Maria och för alla, som befinner sig utanför det här kontoret, borde det 
inte bli några större skillnader. Skönt att ha en duktig arbetskamrat. Det är bara att glädjas åt det och tacka för hjälpen! 
Att få koppla av några dagar och samla lite nya intryck ska bli roligt och jag berättar gärna mera i nästa nummer!

Kåsören denna gång har varit med tidigare. En “favorit i repris” kanske man kan säga. Förra gången var i augusti 
2011. Han hade fått Lions ledarstipendie vid det årets Kvarnbackadag och jag lovordade honom för att han var 
en strålande förebild för många yngre. Hans kåseri då handlade om Irlandsresan som Skultuna IS, P 99, hade gjort. 
Han är fortfarande lika beundransvärd och positiv. Jag är glad att han ville fatta pennan en gång till!
Välkommen Mattias Hjortsberg!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare Möjligheternas Skultuna

Det har nu nästan exakt gått ett år sedan jag slutade som ungdomsledare i Skultuna IS. Det blev totalt 10 år 
med både fotboll och ishockey. Blev även ett år som ledamot i Skultuna IS Huvudstyrelse. Min fru har under 
dessa 10 år varit aktiv i SIS Ungdomsstyrelse och bägge sönerna har varit aktiva inom både fotboll och ishockey. 
Skultuna IS har verkligen varit en del av familjens vardag!
Måste medge att det kändes riktigt tomt de första veckorna. Men på något konstigt sätt så fyller man ändå 
sin fritid. Mycket tid går till att skjutsa sönerna till träning och matcher. Bägge har fortsatt spela ishockey i VIK. 
Försöker även följa några ”adepter” som har gått vidare till klubbar i stan och givetvis försöker jag se SIS A-lag 
i fotboll så ofta jag kan. Känns riktigt roligt när A laget har fyra spelare från ”vårt 98/99” lag i startelvan i div IV 
Västmanland.
Under dessa 10 år så har jag fått förmånen att tillsammans med mina tränarkollegor träna så många fina 
ungdomar och fått samarbeta med så många engagerade föräldrar. När vi fick tak på ishallen så satte vi helt 
enkelt skridskor på de två fotbollslagen vi hade. Det var underbara 4 år med arrangemang av poolspel i is-
hockey, seriespel, kioskverksamhet, hamburger grillning etc. Alla dessa arrangemang krävde enormt mycket 
av föräldrarna. Men med engagerade föräldrar så löste vi det galant!
Jag och mina hockeytränare kollegor hade skridskolektioner med alla i åk 1-5. Vi hade en hockeyturnering 
för årskurs 6-9. Vi försökte med alla medel att få fler till ishockeyn. Vi fick tyvärr lov att tillslut kasta in hand-
duken. När spelarna kom upp över U 12 ålder så börjar det krävas lite sommarfys. Att då samtidigt spela fot-
boll blev ingen bra kombination för de som ville satsa på ishockey. Med konstgräsets intåg så har det blivit 
lite lika dant i fotbollen. Säsongen är nästan året om. Är ändå kul att det finns 3 spelare i VIK J 18, en i Sura J 18, 
två i VIK U16, 3 i VIK P 03 och två i VIK dam/ flick, som har Skultuna IS som moderklubb!
Tyvärr så är närheten till Västerås både på gott och ont för idrotten i Skultuna. Man kan bo kvar i Skultuna och 
ändå utöva sin idrott i Västerås. Med suveräna bussförbindelser så går det fortare att ta sig till Rocklunda 
från Skultuna än från exempelvis Branthovda till Rocklunda.
Om man vänder på det så kan närheten vara till det positiva för Skultuna. Varför kan inte ungdomar från 
Västerås komma till Skultuna? Om man sitter på rektorns kontor på Persboskolan och tittar ut genom fönstret
så har man vyn av en ishall, en konstgräsplan, en gräsplan och en idrottshall. Ett stenkast bort så har man ett 
motionsspår med SAIK:s alla verksamheter.
Viksängsskolan har en ishockeyprofil. Den träningen sker på Rocklunda. Därifrån ska sen eleverna ta sig till 
skolan. I Skultuna skulle man kunna ha en rejäl idrottsprofil med sporter som fotboll, ishockey, innebandy,
skidor, cykel, skytte m.m. med allt på bekvämt gångavstånd.
Jag och mina tränarkollegor hade ett samtal för 5 år sedan med dåvarande rektorn om vilka möjligheter som 
finns att locka hit elever från Västerås med en idrottsprofil. Förstår att det inte är gjort i en handvändning, men 
om ingen ser möjligheten så kommer det aldrig att ske.
Tack för ordet
Mattias Hjortsberg



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

        
 

Vi ses i SIS på idrottsvis

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   

Telefon: 076-945 76 76    
e-post: kansli@skultunais.se     www.skultunais.se       

 

            Rockabillykväll
           Lördag 12 november

  Öppet från kl 19.00 till 01.00
Bandet börjar spela kl. 21.00

Entré 180 kr  
  Dansband           
  Söndag 13 november 

kl 18.00 - 22.00
Insläpp från kl. 17.30

Entré 170 kr

Kontaktperson: Maria Jansson 
Tel: 070-497 20 27 

E-post: rockabillyladan@telia.com

Gilla oss på facebook
Skultuna Lagårn/Rockabillyladan

John WildCat
och

Jumping Tom 

and the Amplifiers

Det händer på ...

Förhandstips !
- fredag 25 november

Rocken roll, Rockabilly, Country inriktning.

Ellen Kay Band  
kl 21.00 till 01.00 

 Mat serveras från kl 19.00. Entré 150 kr

Matservering & 
fullständiga rättigheter

www.skultunalagarn.se

Perikles

 

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

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

399 kr/par
Minskar 
trötthet i 
fötterna.

Ger 
fotleder, 
knän och 
höfter rätt 
ställning

Gå och spring bekvämt!
Jag hjälper dig att prova ut rätt sula

Mobil: 0735 - 45 45 03

OBS! Vi har ny e-postadress - se ovan! 

Höstlovskul
Stort tack alla ni 

som gjorde höstlovet lite roligare 
för våra ungdomar.

Planeringshelg
Ledare och styrelsen åker på konferens 

19 - 20 november.
 

Skridskokul
startar tisdag 15 nov. kl 17.00. 

Välkomna!

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! Halm-
pellets



Kulturpub med teater 
torsdag 17 november 

på Vallonen
Västmanlands teater 

" Det meningsfulla i livet "
Kulturpuben börjar kl. 16.30 

Biljett och soppa, pris 100 kr, 
Endast föreställning 50 kr 

Föreställningen börjar kl. 18.00. 
Boka på mötesplatsen

 

Lions Club i Skultuna 

Inbjudan till Öppet Hus 
måndag 14 november 

kl.17.00 -19.00 
på Skultuna bibliotek

Hur länge har Lions funnits? 
Vad gör Lions? 
Vart går pengarna?
Hur blir man medlem? 

Du har säkert 
fler frågor!

Kom till vårt 
ÖPPeT HUS 

så informerar vi 
och bjuder på fika!

Välkommen!

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





Lions Club i Skultuna 

Lions deltar vid 
JULMARKNAD 

PÅ BRUKeT 
18 - 20 november

I vår 
LOPPIS i Brännugnsbacken 

har vi plockat upp 
massor av julsaker 

Vid Mässingsbruket 
säljer vi vår goda KORV

- kokt eller grillad.

Välkommen!

Kommande program:

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

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
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Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Om du använder vänskapen 
som kontokort, får du inte glömma 

          insättningarna.
                                      Nanny Swärd

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

Välkommen att höra av dig!
Conny

Välkommen till SAIK
Skultuna 

Allmänna Idrottsklubb    

För mer information se vår hemsida
www.skultunaaik.se

Skidträning & Skidskytte  
Tisdagar tränar vi på Tibble Arena 

Skidträning   kl. 18.00 - 19.00  
Skidskytte      kl. 18.00 - 19.30

Vi tränar även Skidskytte på lördagar 
kl 09.00 - 10.30 på 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 

Anmäl dig i god tid till Anders Smevold 
073 - 414 91 70

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Frisör &  Shop   
Jag klipper även 

herrar/killar 
25 % rabatt för 

killar november ut!
Välkommen 
Rose-Marie Alm
Diplomerad hårolog

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

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

•

Tisdagen den 15 november
kl. 09.30    VLT läsning
kl. 10.30 – 12.00  I Pad kurs, tillfälle 3
kl. 11.00    Gymnastik på 15 eller i entrén
kl. 13.00 – 14.00  Försäljning av hantverk 
    och lotter i entrén
kl. 14.00    Allsång med Fotbollsgrabbarna  

   Fika 20 kr

Onsdagen den 16 november
kl. 09.00- 11.00   Brukarråd
kl. 09.30    VLT - läsning
kl. 10.00    Högläsning på 15
kl. 11.00    Gymnastik på 15
kl. 14.00    Bingo. Vi dricker kaffe efteråt

Torsdagen den 17 november
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter inställt
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30    VLT läsning 
kl. 16.30 – 18.00  Kulturpub
    ”Det meningsfulla i livet”

Fredagen den 18 november
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.00  Skultuna Rotary klubb har lunchmöte,  

 Egna ärenden
kl. 13.30  Golf hemmamatch Vallonen-Jakobshöjden
kl. 13.00  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika 

Måndagen den 21 november
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15 eller i entren
kl. 13.30  Balansträning. Annika har balans-
  träning för boende på Vallonen och 
  i samhället. Gratis.

Tisdagen den 22 november
kl. 09.30    VLT läsning
kl. 10.30 – 12.00  I Pad kurs, tillfälle 4
kl. 14.00    Bingo. Vi dricker kaffe efteråt

Onsdagen den 23 november
kl. 09.30    VLT - läsning
kl. 10.00    Högläsning på 15

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

Torsdagen den 10 november
kl. 09.00 – 12.00   Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30   VLT läsning 
kl. 11.00   Gymnastik
kl. 13.00 – 16.30  Shopping.

Vi åker till västerås på shopping
”Hälla, Bäckby – Dollarstore eller City”

Vi tar det resmål dit flest vill åka. De andra res-
målen tar vi en annan gång. I december åker vi 
till Erikslund. Anmäl intresse till mötesplatsen. 
Pris: Färdtjänst 80 kr 
        + fikapengar 
        + shoppingpengar. 
Anmäl intresse till mötesplatsen omgående.

Fredagen den 11 november
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 13.00  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika 

Söndagen den 13 november
kl. 15.00 – 19.30   Vi åker in till Västerås teater  

   och ser föreställningen 
    ”Utvandrarna” 
Vi åker färdtjänst och /eller VL – buss. Pris 160 kr
Vi beställer dryck och macka i pausen. Pris ca: 80 kr
Boka hos Pia snarast om du vill följa med

Måndagen den 14 november
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15 eller i entren
kl. 13.30 Balansträning. Annika har balans-
  träning för boende på Vallonen och i  

 samhället. Gratis
kl. 18.00  Stickcafè

 
 Skultuna Bibliotek

 Är du 10-13 år och lyssnar på böcker i Legimus? 
 Är du intresserad av talböcker och vill veta mer? 

 Välkommen på bokfika 
  torsdag 10:e november kl. 15.30-16.30 

 på biblioteket. 

Nu är julens alla böcker framme! 
Först till kvarn..

Se även separata annonser:
• Inbjudan till informationsmöte om byggnationer i Skultuna      • Teater 17 november
• Vallonens bsssresa till Falun       • Öppna förskolans köksrenovering         • shÅppen

Gatubelysning
Var ska man anmäla trasig gatubelysning i Skultuna tätort? 

Och vems är ansvaret för gatubelysningen?
På det kommunala vägnätet i Skultuna, är det Västerås stad som 
ansvarar för gatubelysningen.
Vattenfall sköter drift och underhåll av stadens belysningsnät. 

Gatubelysning på enskilda vägar, som tex samfälligheter, är inte 
Västerås stads ansvarsområde.

När det gäller gatubelysning i Skultuna så gäller samma rutin som
i övriga Västerås. 

Här får du tre alternativa förslag på felanmälan av gatubelysning:
1.  Använd länken nedan och gör din felanmälan på 
    Västerås stads webbsida.
    http://www.vasteras.se/trafik-och-samhallsplanering/trafik-och-
      gator/gator/belysning.html

2.  Skicka ett e-postmeddelande med så exakta uppgifter som 
     möjligt till kontaktcenter@vasteras.se 

3.  Ring 021- 39 00 00 (vxl), knappval 3 och gör din felanmälan där
     Skultuna kommundelsförvaltning har ingen egen växel och 
     därmed inte möjlighet att koppla kunden vidare. Därför kan 
    det hända att vi ibland måste hänvisa till annat telefonnummer.

Med vänlig hälsning 
Skultuna kommundelsförvaltning 

Västerås stad



18 - 20
november


