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Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Västeråsvägen 23       Tel. 021-700 80

Pizza-Kebab-Sallad-Pasta-Hamburgare-Grill
Hej!

Vi har köpt restaurangen vid busstationen, 
mitt i centrala Skultuna. Här finns en hel del 

att göra och vi har gott om idéer! 
Nu tar vi ett steg i taget och har börjat med 

det viktigaste - att öppna vår pizzeria! 
Du är varmt välkommen till oss!

Öppet: 
Måndag-fredag,  kl. 11 - 21   
Lördag-söndag,   kl. 12 - 21

59:-
Smaka-på-erbjudande 

kl. 12 - 20     t.o.m. 10/2  
Pizzor nr 1 - 40, 

hamburgare, sallader, 
kebabtallrik, kebabrulle

 

Skultuna Företagarförening
SKUFF

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

Du kommer väl ihåg vårt 
ÅRSMÖTE

torsdag 28 januari, kl. 18.15
i lokalen på Mäster Jacobs väg 25 d, Skultuna

Sedvanliga förhandlingar och en särskilt viktig fråga! 

Välkommen!   Styrelsen

 Foto: © Elisabet Sannesjö
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Har du en ny kompis? 
Har du en ny kompis? undrade maken som satt i en annan del av huset och hade hört mig prata i telefonen. 
Jag berättade att jag hade ringt Skatteverket och frågat en sak och hamnat hos en människa som var så vänlig 
och hjälpsam att det kändes som att vi åtminstone blivit lite bekanta med varandra. Samtalet hade oväntat 
stor effekt. Jag upptäckte att vi pratade om den för oss okända kvinnan under de dagar som följde. På det 
sättet påverkade hon stämningen i vårt hem en smula. Detta av det enkla skälet att vänlighet är direkt smittsam. 
Precis som ovänlighet. 

Det som kvinnan på skatteverket gjorde var egentligen bara det självklara. Hon besvarade mina frågor och 
hjälpte mig vidare med mitt ärende. Men det är naturligtvis bara halva sanningen. Hennes sätt att göra det 
tillförde samtalet något som inte nog ska underskattas: den positiva energi som vänlighet och omtanke alstrar. 
Det finns ett ord för detta: ”overdelivery” – ett låneord som betyder att man gör eller ger det man ska. Plus 
tio procent. 

Procentsatsen kan naturligtvis variera, men det är de människor som ger det lilla extra som blir framgångsrika 
på en arbetsplats. Kanske är detta underskattat och kraftfullt? – att göra det man ska och så addera det lilla
extra av vänlighet eller omtanke, och att det överskjutande bär ett viktigt budskap. 

Jag tillhör inte dem som ägnar sig åt att avlägga nyårslöften, däremot är 
årsskiften utmärkta tillfällen att anta någon form av viljeinriktning. 
Varför inte lite mer av det lilla extra? Overdelivery går att praktisera 
på nästan allt i livet; i mötet med den som tigger utanför matvaru-
affären eller invandraren, i relation till arbetskamraterna på jobbet 
och inte minst där hemma med de människor som ibland får ta emot
ens sämsta sidor. 
Det kostar så lite. 
Det genererar så mycket.

Hälsningar 
Sofi Simonsson

   Hej!
   Jahaja, så blev det alltså vinter ett tag i alla fall. I början av december tvivlade vi 
   på det. En lång, varm och snöfri höst gjorde att det kändes mer än tveksamt att
köpa skidor i julklapp till barnen. Det skulle kunna bli en besvikelse. Nu har vi i byn
ändå fått bruk för både skidor, pulkor, skridskor och snöskotrar. Kul! Men kallt också 
förstås. För mig tog det en bra stund att förstå att kylan var på allvar och krävde en 
djupdykning i garderoben. Nu är även den saken ordnad. Med varma stövlar och
sköna vantar går allt mycket lättare så här års. När meteorologen nu säger att det blir 
plusgrader igen känner jag mig nästan lite besviken. Nä, inte nu när jag precis anpassat
mig och fått lite vinterkänsla! Extra riskabelt blir det också med plusgrader på vinter-
vägar. 
Våren är välkommen efter sportlovet! Snälla vädergudar, tänk på barnen, snögubbarna 
och Vasaloppet! I mars kan det vara dags med lite plusgrader, men inte nu väl?! 
Å andra sidan förstår jag mer än väl, att det inte är alla som jobbar ute på vägarna eller
med fastigheter, transporter, i skogen etc. som uppskattar vare sig halka, snö eller kyla. 
Det hänger ihop förstås och allt fixar sig inte med vantar, broddar, vinterdäck och spade. 
Tack alla ni som kämpar på för oss andra när det är både kallt och mycket snö ute!

Dags för den 120:e kåsören! Nu har jag bjudit in en kvinna som bor på Rönnby och 
har en stark koppling till oss genom att, sedan flera år, åka hit och arbeta som en av
frontfigurerna i kommundelsförvaltningen. Registrator, administratör, spindel i nätet... 
En lugn och behaglig person som har det där lilla extra.  Välkommen Sofi Simonsson!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Spänning och äventyr är både välkommet
och kul när man får sitta tryggt hos pappa



 

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

Våra direktnummer:
Johan   021 – 16 44 51
Ida                     021 - 16 44 52
Ville 021 – 16 44 53

Faxnummer  021 – 16 44 55

E-post:  skultuna@handelsbanken.se

Johan 
Gustavsson Ville                               

Torppa
Ida                               

Håkansson

Välkommen 
till oss!

Vi hälsar vår nye medarbetare 
Ville Torppa välkommen till oss!

Han börjar inom kort här på Skultunakontoret 

Ta kontroll över din pension! 
Pensionsbeskeden börjar snart dyka upp i brevlådan. 

De flesta av dina pensionsdelar går att flytta till Handelsbanken. 
Boka ett möte med oss på kontoret så hjälper vi dig. 
Innan mötet är det bra om du loggar in på minpension.se 
och begär en sammanställning över alla dina pensionsdelar. 

23 september 2015 kunde du läsa i Skultunabladet om Attendos arbete för att starta ett HVB-hem i centrala Skultuna. 16 december kom en
artikel om uppdraget som innebär att även Skultuna kommundelsförvaltning ska starta ett. Förkortningen HVB står för Hem för Vård och Boende. 
Målgruppen i detta fall är ensamkommande flyktingbarn. Mer information utlovades efter nyår. Varsågod, här är den! 

Information om uppförande av HVB-hem, del 2
Planeringen för uppförandet av förvaltningens första HVB-hem är i full gång och de första medarbetarna
är nu rekryterade. Det är ännu inte helt klart när ungdomarna kommer att flytta in, men det kommer 
troligen att ske under någon av de kommande veckorna. 
Förvaltningen fick för någon vecka sedan ytterligare information om HVB-hemmet storlek och på ritningen 
här nedan visas byggnadens omfattning när den är helt färdig. 
Det totala antalet platser och därmed ungdomar är ännu inte helt klart men det är klart hur byggnaden 
kommer att se ut. 
Byggnationen sker i flera etapper 
vilket innebär att markarbete och 
byggnation kommer att ske under 
ytterligare en tid framöver. 
Förvaltningen kommer vid behov 
att informera här i Skultunabladet 
om eventuella nyheter kring bygg-
nationen. 
Hjärtligt välkomna med frågor 
eller funderingar till mig! 
Tobias Åsell, 
direktör, Skultuna Kommundelsförvaltning
tel 021-39 38 05
tobias.asell@vasteras.se
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Medicinsk fotvårdsbehandling    450 kr
Fotvårdsbehandling, hembesök   550 kr
Vårtbehandling  230 kr
Fot- och underbensmassage   300 kr
Underbens- och fotspa    620 kr
Frans & brynfärg (inkl. plockning)  350 kr
Medicinsk hand & nagelvård    450 kr
Handmasssage  110 kr

Piercing - Vaxning - Presentkort - Butik

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

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

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

 
 CS-Touch 

g  en välgörande kinesiologibehandling  h 
Avslappnade och lätt beröring av huvudet, bålen 
och ryggen som omedelbart frigör blockeringar 
i hela kroppen. 
Lindrar bl.a. psykisk stress, nack- och ryggbesvär, 
migrän och kronisk smärttillstånd.

Erbjudande februari 
     CS-Touch     60 minuter    400:- 

Gäller ej vid köp av presentkort
Ordinarie pris 600:-

Välkommen ! 
Linda Magnusson

Bruksgatan 8    Tel. 021 - 761 00                
www.skultunaspa.se  

Frisör &  Shop   

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till en frisör nära dig 
- för hela familjen !

Rose-Marie Alm
Diplomerad hårolog

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

Boka enklast 
dina tider 

via hemsidan eller 
genom att ringa oss 
på tel. 021-761 00

JUST nU 
har vi 

KAMPAnJ 
på utvalda 

modeller från 
COnTURA

När man har en nära vän 
behöver man aldrig låtsas vara glad och säga 

“det var precis vad jag alltid velat ha”. 
Då har du redan det du alltid velat ha.

Charlotte Gray (f. 1937)



  
 

    
                     
  
  

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se
E-postadress till vår myndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”
SKulTunA 

KoMMunDElSnäMnD
Nämnden sammanträder 27 januari 
kl. 16.30 på  kommundelskontoret.
Mötet börjar som vanligt med allmän-
hetens frågestund.             Välkomna!

BIBlIoteket
Ändrade öppettider 

Vecka 4
Torsdag  28 januari  kl. 13 - 15.30
Fredag   29 januari kl. 12 - 14

Vecka 5
Måndag     1 februari kl. 13 - 16

VAllonEnS MÖTESPlATS
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

Teknik & Fritid
Nu har vi fina längdspår i och omkring Skultuna.

tack för att ni inte går i spåren!
 

Måndagsklubben

Dags igen! 
      Måndag 1 februari              
                                                                kl. 16 - 19

Vi är på Kvarnbackavallen i Skultuna 
och inne i huset vid idrottsplatsen.

(bredvid Kvarnbackahallen)

Skidlopp för alla barn, 
Ta gärna med skidor, men det finns också att låna på plats.

Pysselkväll och mat 
- inne i huset vid idrottplatsen.

Hamburgare 20:- styck        Kaffe/varm choklad 5 :-
Ingen anmälan, inga åldersgränser! 

Gilla oss gärna på facebook för att få reda på eventuella ändringar!

Tisdagen den 2 februari
kl. 09.30   Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00   Högläsning
kl. 13.00 – 16.00  Ny IPad kurs.
   Första arbetstillfället av 6 st. 
   Du tar med egen IPad eller  

  hyr för 300 kr
   Tid: tisdagar 13.00 - 16.00 
Platser kvar! Kontakta Pia på tel. 021-39 39 10

onsdagen den 3 februari
kl. 08.30  Väntjänstmöte. OBS! Byte av dag!
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning med Annica
kl. 11.00  Högläsning

           kl. 15.00 – 17.00  
lars Håkansson spelar upp till dans 

i Medborgarhuset i Tillberga.
Inträde och fika 40 kr.
Vallonens mötesplats åker färdtjänst ca kl. 14.15 
och hemresa ca 17.15. 
Anmäl till Pia så fort som möjligt om du skall åka
med. Du som åker själv behöver ej anmäla dig.

Torsdagen den 4 februari
kl. 09.00   Mjukgympa
kl. 09.00 - 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 10.15   Styrketräning 
kl. 13.00 – 15.15 Teknikcafe

Fredagen den 5 februari
kl. 09.15   Hänt i veckan & manikyr
kl. 12.00 - 13.00    Skultuna Rotaryklubb. Lunch-
   möte. Program ännu ej spikat  
kl. 13.30   Golfmatch, hemma. 
   Kom gärna och titta!

Måndagen den 8 februari
kl. 09.00  Golf på innebana. 
  Nya spelare välkomnas 
  till vårt glada gäng!
kl. 09.30  Förmiddagsmys på 15

Tisdagen den 9 februari
kl. 09.30   Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00   Högläsning
kl. 13.00 – 16.00  IPad kurs 

onsdagen den 27 januari
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning
kl. 11.00  Högläsning

                              kl. 15.30 - 19.00  
kulturpub med Carte Blanche

på Vallonens mötesplats
Program

   Kl. 15.30    Anders Caringer
   kl. 16.30    Mat, pub & lotteri 
   kl. 17.15    Kaffe 
   kl. 18.00    Carte Blanche
Anders Caringer sjunger och kåserar om människosyn.
Carte Blanche från Örebro framför klezmermusik.

Entré:  100 kr inkl. mat.    50 kr för enbart musik 
Anmälan omgående till 021 - 39 39 10  eller
                via  e-post till: pia.willen@vasteras.se

Torsdagen den 28 januari
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 13.30   Bingo i hobbylokalen
   Vi dricker kaffe efteråt.
   Alla välkomna!

Fredagen den 29 januari
kl. 09.15  Hänt i veckan & manikyr
kl. 12.00 - 13.00   Skultuna Rotaryklubb. Lunch-
   möte med Mea Nordenfelt. 

Dansworkshop 
Internationell folkdans med Mea Nordenfelt

på Vallonens mötesplats
Kl. 10.00 – 11.00  

(särskilt inbjudna är seniorer, bibliotek och Tibbleskolan) 
samt 

kl. 13.30 – 14.15   
(särskilt inbjudna är seniorföreningar och mötesplatser) 

Fritt inträde    
kl. 14.30 Fredagsfika

Söndagen den 31 januari
kl. 14.00 Skultunasångarna inställt pga sjukdom

Måndagen den 1 februari
kl. 09.00  Golf på innebana. Nya spelare 
  välkomnas till vårt glada gäng!
kl. 09.30  Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00 Högläsning

Välkomna till årets första Måndagsklubb!

 - se även separat information om HVB-hemmet



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

Förhandstips
 Boka tid för årsmöte söndag 6 mars 
- se annons i Skultunabladet 24 februari

Harakers Hembygdsförening och Harakers Bygdegårdsförening                      

        Seriematcher ishockey  
Kvarnbackahallen
Stort tacK!  Här kommer ett stort tack till er som hjälpte till med inventeringen på 
                                ÖoB-butikerna i Västerås: Daniel, Daniel och Lennart
Kommande årSmöte: Tisdag 23 februari, kl 18.00 på Mäster Jacobs väg 25, Skultuna

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

KanSLIetS öppettIder:  måndagar, onsdagar och fredagar kl. 09.00 - 11.30

Tisdag   2 februari kl 19.00    HC Flyers
Fredag   5 februari   kl 19.00    Guldsmedshyttan
Fredag 12 februari   kl 19.00   NIK Karlstad

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
               Svenne      

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
                   

Välkomna !

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Min fru bryr sig inte om vad jag gör 
när jag är borta, så länge som jag 

inte har någon glädje av det.
Lee Trevino


