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Nästa nummer: onsdag 2 dec. 2015 .
Sista dag & tid för annonsmaterial: fredag 27 nov. kl.12.00

Frisör & Shop
Bli fin till jul!

Nu är det endast 4,5 vecka kvar
till jul. Tänk på att boka i god tid!

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

Vecka 48-51 har jag hjälp av en
3-års elev från Frisörskolan.
Hon tar då emot kunder till elevpris.

Välkomna !

Conny

Rose-Marie Alm
Diplomerad hårolog

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

VALLONENS MÖTESPLATS

Vallonvägen 15 - 17

Tel. 021 - 39 39 10

Vildmarkspub

Fredag 27 november, kl. 16.00 - 19.30
Bildvisning av Stig Svärd, vild mat och lotteri
Kvällen avrundas tillsammans med
trubaduren Jocke Byström
En kväll du sent kommer att glömma!
Pris 100 kr.
Boka hos Mötesplatsen
tel. 021- 39 39 10

I detta nummer
kan du också läsa om bl.a:
Julmarknaden på Bruket
Julbord - Skridskokul - Skidkläder
Kåsören
- en författare med rötterna i Skutuna

Romfartuna GIF United
Brandmän sökes

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
goda l
knö

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

Fredag 20 november
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Tel: 0225 - 211 14

Vi säljer även honung och sylt

Förhandstips - nästa nummer bl.a:
Julmarknad i Haraker 5 dec.
Julmarknad på Sätra Brunn 5 - 6 dec.
Julmarknad på Skultuna Torg, 12 dec.
Del 2 av Romfartuna GIF United
En nyhet från ICA

Hej!

Innan nästa blad kommer ut har vi tänt första ljuset i
adventsstaken. Att tända dessa ljus är en sed som tillkom i Sverige under början av 1900-talet.
Förutom markeringen av att första söndagen i advent är det kristna kyrkoårets första dag, är
ljuset extra viktigt för oss på norra halvklotet. Här är december årets mörkaste månad och
visst har de tända ljusen stor betydelse i våra traditioner, både under adventsöndagarna och lucia- och julhelgerna.
“När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla människor glädjas att fira få advent”.
När det nya året firats in och det är dags att städa ut julen känns det för mig alltid svårast att ta bort ljusstakarna
i fönstren och ljusslingan på trappen. Så länge det är mörkt på kvällar och morgnar behövs de och får därför ofta
vara kvar längst av allt “pynt”.
Som kåsör denna gång har jag för tredje gången bjudit in en författare. Nu är det dags för skultunasonen Hans-Olov
Öberg. Jag ger gärna en stor eloge till Brukshotellet som satte mig på spåret med sin “Höstdeckarkväll” 14 november.
Det är inte första gången Brukshotellet arrangerar trevliga kvällar med intressanta och underhållande personer. Våra
medarbetare glömmer inte i första taget den magiska aftonen med illusionisten Seth Engstöm, trots att det var i
mars 2012! Jag hoppas Brukshotellet fortsätter lite då och då med dessa trevliga kvällar. Nu var det som sagt dags för
en författare, vars senaste deckare “Även som död sig lik” utspelas i Skultuna. Min dotter Maria var en av de nöjda
gästerna 14 november och hon kunde även berätta om några av hans andra böcker, däribland hans medverkan i
“Köttbullsboken” som beskrivs som “den ultimata hyllningen till vår älskade köttbulle”. Tack för att du ställde upp så
snabbt Hans-Olov och välkommen som kåsör!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Skultunakänslan går aldrig ur
När jag lämnade Skultuna efter 19 års uppväxt på orten var det, det törs man kanske erkänna nu: med benen
på ryggen. Jag skulle igenom den där djäkla lumpen, plugga och vidare ut i världen. Och jag var stensäker på
att jag aldrig skulle komma tillbaka. Som så mycket annat jag var stensäker på som 19-åring (vilket var det
mesta) hade jag fel. På ett rätt oväntat vis. Det är nämligen såhär. Jag har ju inte kommit tillbaka, rent fysiskt.
Men jag har aldrig slutat att vara Skultunabo. Det gamla engelska ordspråk som fritt översatt lyder ungefär ”Man kan ta en människa ur Skultuna, men aldrig ta Skultuna ur en människa” stämmer kusligt väl.
Mitt Skultuna var en liten by med stora fördelar. Vi hade Västerås alla lockelser på lagom avstånd, och lugnet
runt knuten. När mina barn växte upp mitt på det dygnetruntbrusande Södermalm i Stockholm, fick man
fajtas som en grizzly för att kunna erbjuda åtminstone EN timmes fotboll på en gräsplan. Per vecka. Jag och
mina kvarterslagskompisar hade hur många planer som helst till vårt förfogande dygnet runt. Och sådär håller
det på. Allt man som vuxen nu sätter värde på, fanns redan i Skultuna. Och därför är känslan och värderingarna
jag fick med mig så starka grejor att jag nästan dagligen nämner byn - med stolthet.
När jag numera rör mig på hundpromenad i mina kvarter och nickar igenkännande åt allt från grannar till
lokala A-lagare (som gubbarna på bänken utanför Konsum i Skultuna) känner jag bykänslan. Jag har min gamla
bästis från Logtorp sex kvarter bort - precis som i Skultuna. Och vi är numera stora grabbar. Kommer någon
ihåg den gamla bussen som blev ett husbussprojekt och stod parkerad utanför Shell länge och väl? Jag och
min bästis har just en sådan husbuss nu. Skateboarden som jag hattade UPPFÖR Brännungsbacken med, ligger
under sängen hemma i stan. Men det är förstås min bulldogg som åker mest på den. Gitarrspelet som började
bli viktigt för mig i tonåren ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. Författandet började faktiskt på Bankvägen.
Och skrivmaskinen som dåtidens noveller skrevs på, står nu i receptionen på mitt bokförlag. (Men säg inget
till någon om det, för jag tror att den formellt tillhör ”Skultuna Musikskola”)
Stora delar av våra somrar tillbringar vi tiden på ett litet grusvägsomringat torp i Sörmlandsskogarna där jag
– precis som du gissar – njuter av barndomssommarkänslan. Att jag nu får komma på ”återträff” med min
Skultunadeckare – vars överskott går till SIS - är bara de yttersta beviset på att jag nog aldrig lämnade byn.
Hans-Olov Öberg
		

		
		

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

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 !

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

		
		

Seriematcher Ishockey Kvarnbackahallen
Fredag
Fredag

20/11 kl 19.00
27/11 kl 19.00

SIS A – Vretstorps IF
SIS A – HC Örnen

Skridskokul

Lördagar kl. 15.15 - 16.15 i Kvarnbackahallen

För mer information: Facebook Skridskokul i Skultuna och Skultuna hockeys hemsida

Utförsäljning av skidkläder

		

		
		
		

Måndagar, onsdagar och fredagar, kl. 09.00 – 11.30
Jacka + byxa, Seniorstorlek
Barn- och Juniorstorlekar
Udda plagg
Skidmössor

299: 199: 99: 29: -

Kansliets öppettider: - se hemsidan som uppdateras löpande

Förhandstips

Besök oss under Julmarknaden
på Bruket 20 - 21 - 22 november !
Fina erbjudanden på presentkort och
julklappar! Margit Norlander säljer
hemstickade produkter hos oss m.m.

Fina Friska Fötter
Hos mig kan du
utnyttja din friskvårdspeng.
Jag är nu även ansluten
till Wellnet.
Friskvårdsbaserad fotvård
ca 45 min.
600 kr
Fot-och underbensmassage
ca 25 min
300 kr

Massage för alla ...

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

Ring för tidsbokning

Varmt välkomna!
Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

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

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Vi vill tacka...
Vi vill tacka Frida för den här tiden på kontoret och önska henne
lycka till i sin nya tjänst på Kapitalplaceringsgruppen, Västerås City.
Vi hoppas kunna anställa en ny medarbetare inom kort.

Kom och träffa oss
inne på Skultuna Messingsbruk
under julmarknaden.
Passa på att ställa dina bankfrågor samt delta i vår tävling
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

Julmarknad
på Bruket
fredag - lördag - söndag

20 - 21 - 22 november

Marknadsöppet: Fredag kl. 11.00 - 18.00 Lördag & söndag kl. 11.00 - 17.00

Välkommen!
Bruksgatan 8, Skultuna
Telefon 021-783 01

Skultuna Företagarförening
SKUFF
För företag, föreningar och organisationer
i Skultuna, Romfartuna och Haraker
Rapport
från kvällen
om ...

an

dm
Livet som deltidsbran

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

ViVisäljer,
monterar
säljer, monterar
ochoch
renoverar
renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och
kaminer
kaminer.
Vi utför
även
Vi utför
även
murmur- och
och putsarbeten

putsarbeten

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

Vi kan inte uträtta stora saker
- bara små saker med stor kärlek.
Moder Teresa
Torsdag 6 november fick vi lyssna på ett mycket
intressant och inspirerande föredrag om en
”Deltidsbrandmans vardag”
Stefan Andersson tog oss med på sin resa till
målet att bli brandman. Från alla hårda tester
innan han blev antagen, genom alla utbildningar
och fram till de små och stora uppdrag som han
får vara med om.
Vi fick även titta runt på brandstationen och
bekanta oss med den stora Släckbilen.

En mycket trevlig kväll och
ett stort tack till Stefan!
Text & bild: Lisbeth Rosenlöf

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

Välkommen!

Ring eller besök oss.

Du hittar oss strax norr om
Ramnäs Centrum, nära Ramnäsgården

Ramnäs Däck & Bandservice AB
Bergslagsvägen 104

tel 0220-355 35
www.dackoband.se

Vi behöver brandmän
Vill du vara med och göra skillnad ?
ANSTÄLLNINGEN

Är du en kvinna eller man över 18 år som bor och
jobbar i Skultuna?
Vill du hjälpa andra människor och bidra till att
människorna på din hemort kan känna sig ännu
tryggare i sin vardag?
Då är du rätt person för oss!

Är du intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap?
Tveka inte att kontakta oss!
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Kontakt: Björn Svensson, Avdelningschef
Telefon direkt: 021-39 82 05
E-post: bjorn.svensson@mbrf.se
Mälardalens Brand och Räddningsförbund
Postadress: 721 87 Västerås
Besöksadress: Vallbyleden 9

Telefon: 021-39 82 00

För att bli anställd ska du
vara över 18 år, frisk och
ha god kondition.
Du ska bo och arbeta så
nära stationen att du
hinner installera dig,
normalt inom 5 minuter,
vid larm. Tillstånd från din
ordinarie arbetsgivare är
också nödvändigt.
Körkort B är ett krav.
C – behörighet en merit.
Din anställning blir
räddningstjänstpersonal
i beredskap (RIB) som är
en kommunal deltidsanställning, vilket innebär att du har en annan
huvudarbetsgivare.
Du arbetar alltså som
vanligt hos din ordinarie
arbetsgivare, men är
beredd att rycka ut på
larm under den tid som
du har beredskap.
Räddningstjänsten betalar
dig för den tid som går åt
till utryckning, övning och
utbildning. Utöver detta
får du även beredskapsersättning för den tid du
har beredskap.

E-post: mbr@mbrf.se

www.mbrf.se

© Foto: Elisabet Sannesjö

Dagens lunch, 79:-

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

					

Lunchmeny veckorna 48 - 49

Vecka 48
Måndag 23/11		 Kycklinggryta med ris
Tisdag 24/11 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 25/11			 Libanesiska köttbullar i tomatsås
							med ris
Torsdag 26/11			 Lasagne
Fredag 27/11			 Kreolsk gryta med potatis

Vecka 49
Måndag 30/11 Fylld frukostkorv med potatismos
Tisdag 1/12			Stekt fläsk med löksås och potatis
Onsdag 2/12			Kyckling och potatislåda
							med grönsaker
Torsdag 3/12			Köttfärslimpa, sås och potatis
Fredag 4/12			Piccata, tomatsås och potatis

Nu finns veckomenyn för Dagens lunch även att hämta i restaurangen!
Öppettider:
Måndag - torsdag 11 - 21
Fredag, lördag
11 - 22
Söndag
11 - 20

Välkommen!
Eie med personal

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Biblioteket

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

•

Öppna förskolan

• Sopplunch Välkomna att äta
soppa med oss måndag 30 nov.
kl.11.30. Ingen anmälan. Det är
bara att komma.
• Pepparkaksbak Kom och
hjälp oss att baka 1 - 2 december
-tisdag eftermiddag & onsdag förmiddag-

• Måndagsklubben Boka in
7 december. Då är temat ”Julen”
och vi kommer att hålla till i Blå
Hallen. Det blir julpyssel och sång
av Maria & Simon.

Nu är det dags att berätta vad ni tycker om Skultuna bibliotek!
Nytt för i år är att vi testar att lägga ut vår besöksenkät på Internet.
Du hittar den här:
https://sv.surveymonkey.com/r/77VGZGF
Eller via Skultuna biblioteks hemsida eller på vår facebook sida.
Följ länken, svara på frågorna och tävla om presentkort
på Akademibokhandeln!
Enkäten finns tillgänglig till 27/11.
Torsdag 26/11 öppnar biblioteket kl 16.00 i stället för kl. 13.00.
Vi kommer att tipsa om böcker på Mariagården mellan 14 och 16.

Förskolorna

De tre avdelningarna från förskolan på Tibble som flyttat till Persbo
ordnade en liten grillfest 5 november. Detta för att vi ville visa vår
tacksamhet till Skultuna IP för all hjälp i samband med flytten till nya
Barn och personal på ”Persbo förskola”
lokaler. Ni har varit fantastiska!

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 18 november
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Högläsning på 15
				
				
kl. 13.30 Skultuna hembygdsförening. Bildvisning
med Stig Svärd. ”Brukshandelns historia 1854-1960”
Vi dricker kaffe i pausen. Pris 20 kr
kl. 18.00 Stickcafé
Torsdagen den 19 november
kl. 09.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgympa för damer & herrar
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 11.30 Balansträning & gymnastik
Fredagen den 20 november
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 från kriminalvården i Sala
kl. 13.00 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 21 november
kl. 14.00 – 16.00 Boende & anhörigträff
kl. 14.00 Info från Vallonen & mötesplatsen
kl. 14.30 Fika
kl. 15.00 – 16.00 Underhållning av Lars Håkansson
(Lotteriförsäljning). Anmälan senast 18 november
Tala om ifall du har särskild kost
Måndagen den 23 november
kl. 09.00 – 12.00 Golf på innebanan
kl. 09.30 – 11.00 Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00

Högläsningen inställd

kl. 13.30 Spelstuga i hobbyn
kl. 14.30 Vi dricker kaffe tillsammans
Tisdagen den 24 november
kl. 09.00 – 11.00 Brukarråd
kl. 11.00 Högläsning på 15
kl. 13.00 – 16.00 Ny Ipad kurs
Onsdagen den 25 november
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Högläsning på 15
kl. 13.00 Teknikcafè

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 26 november
kl. 09.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgympa för damer & herrar
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 11.30 Balansträning & gymnastik
kl. 13.30 Mariagården har trivselcafé.
		
Anmäl om du vill ha hjälp
kl. 14.00 PRO ”Spelglädje” underhåller
		
Kaffe & macka 30 kr
Fredagen den 27 november
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: Göran Stahre
kl. 14.30 Fredagsfika
kl. 16.00 – 20.30 Vildmarkspub. Se separat annons
Söndagen den 29 november
kl. 14.00 Skultunasångarna i Mormors restaurang
Måndagen den 30 november
kl. 09.00 – 12.00 Golf på innebanan
kl. 09.30 – 11.00 Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00

Högläsningen inställd

kl. 13.30 Bingo på nytt sätt i hobbylokalen
För dig som tidigare älskat bingo, men som slutat
av någon anledning. Efteråt dricker vi kaffe och
följer upp hur det fungerade.
Tisdagen den 1 december
kl. 09.00 – 12.00 I Pad kurs
kl. 11.00

Högläsningen inställd

Onsdagen den 2 december
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00

Högläsningen inställd

kl. 10.30 – 14.30 Utflykt. Vänskapsträff på Rönnby

(Se även separat annons i Vallonens månadsblad
för december. För mer information kontakta Pia)
Anmäl till mötesplatsen senast 24 nov. Färdtjänst 70 kr

kl. 14.00 – 16.00 Åsas mode har klädförsäljning i
		samlingssalen
Torsdagen den 3 december
Boka in kl. 16.30 - 19.00 i kalendern!
Vallonen firar 21 – års jubileum
”Jazz på vinden” Du betalar 100 kr för mat &
underhållning. Förboka på mötesplatsen

Mötesplatsen efterlyser ...

... hembakat bröd och lotterivinster till julfesten den 18 december!

Tack på förhand!

Romfartuna GIF United

I nr 16 av Skultunabladet, som utkom i början av september, hade vi nöjet att läsa ett kåseri
av Eva Sörengård. Även en artikel utlovades då. Nu är det dags. Här kommer del 1 av 2 och
vi ska få veta mera om Romfartuna GIF United. Nästa gång handlar det bland annat om när
klubben fick storbesök och ännu en utmärkelse!
Elisabet Sannesjö

		
Romfartuna GIF United startades 1991
av tre killar som spelade fotboll i föreningens herrlag och
arbetade inom omsorgsverksamheten.
I början spelades både 11-manna och 7-manna fotboll.
1999 vann United SM och år 2000 blev man tvåa med 11manna laget. United har även haft spelare med i handikapplandslaget. Tre av spelarna som var med vid starten
spelar fortfarande kvar i laget.
United är en handikappsektion i den vanliga föreningen
och vi bedriver vår verksamhet på Hökåsen. Vi är i år 34
spelare, både tjejer och killar, i åldrarna 14 – 44 år och
11 ledare. I år har vi lyckats få in fem nya ledare. I dag
spelar United med ett 7-manna och två 5-manna lag i
Svealandsserien mot lag från Fagersta, Eskilstuna,
Enköping, Uppsala, Rånäs, Gävle, Borlänge, Sandviken
och Köping.
United har länge varit det enda laget i Västmanland, men
sedan tre år tillbaka har det tillkommit tre nya föreningar.
Vi har fyra seriesammandrag per år och då spelar vi
matcher under en hel dag.
Vid Svenska Handikappidrottsförbundets Nationella Spel
som arrangeras någonstans i Sverige en gång per år åker
vi med vårt 7-manna lag. Nationella Spelen pågår en helg
i september. Vi har bland annat varit i Bollnäs, Eskilstuna,
Vimmerby, Eslöv, Göteborg, Arvika och i Sundbyberg.

Inför starten av höstsäsongen har vi ett träningsläger en
lördag och söndag på Hökåsens IP. I år ville vi göra något
annat så vi
åkte ut till
Aggarön där
vi spelade
kubb, hade
tipspromenad och 5kamp, men
Träningsläger på Aggarön
naturligtvis
också fotbollsträning!
Vi hade fint
väder så
några dopp
i Mälaren
hann de
också med.
Efter att säsongen är slut anordnar vi en familjedag där
vi spelar en cup med United, föräldralag, ledarlag, mixlag
med syskon, kontaktpersoner m.fl. För två år sedan bjöd
vi in politiker från Västerås så alliansen kom med ett lag.

Familjedag med VIK Hockey 2015

Nationella spelen i Bollnäs 2014

Förra året kom VIK Hockey med ett gäng spelare och
ledare och bildade ett lag. I år kom 16 VIK-spelare och
och huvudtränaren. Det är ett stort ögonblick för våra
spelare då många är trogna VIK-supportrar och ser alla
hemmamatcher. Vi avslutade med att grilla hamburgare.
Laget vid nationella spelen i Sundbyberg 2015

Uniteds motto: Vi är alla väldigt olika Eva Sörengård
men har lika roligt tillsammans

