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                                            Hej! Nu börjar jag minsann längta efter lite nyheter som skulle kunna göra mig glad
     och förväntansfull. Det blir jag t.ex. inte av presidentfrågorna i USA, snarare 
trumpen. Kommer man sedan till Europa så tycker jag mycket synd om Italien. Nog är det väl dags för dem att få upp-
leva något annat än förödande jordbävningar, laviner och bussolyckor. Terrorism och våldsverkare ska vi inte ens prata
om. Hur f-n står det till i huvudet på dem som inte har någon respekt för andras liv? Som väl är finns det ändå bra 
platser att vistas på. En av dem kanske är just här! Frågan är bara om vi uppskattar det vi har och hanterar det med 
tillräckligt mycket ansvar och kärlek för att det ska bestå. Vi kan varken ta varandra eller en hyfsat harmonisk tillvaro
för given, bara måna om det goda och ta en funderare på hur vi ska bygga vidare för en bra framtid. Att du är viktig och
att allt vi gör, smått som stort, har betydelse råder det ingen tvekan om.
Kåsör den här gången är en kille som jag stötte ihop med på Mässingsbruket. Där satt jag med en kaffekopp i handen 
och växlade några ord med Lisbeth Rosenlöf när tre unga grabbar klev in. Det blev lite småprat med dem också som 
resulterade i att jag frågade en av dem: Kan inte du skriva ett kåseri? Att man brukar få klara besked när man frågar 
yngre personer är inte ovanligt och när de svarar “Kan jag väl !!!” så är lyckan gjord. Efteråt visade det sig att jag råkat 
snubbla över Oscar Lässmans son, men det är ju inte alls därför han skriver här. Det är helt enkelt för att han är en framåt
kille med många funderingar som svarade postivt på min enkla fråga! Det finns visst ett och annat att vara glad och för-
väntansfull över i alla fall... Välkommen Samuel!                                                                                         
Elisabet Sannesjö 
 ansvarig utgivare LägEr 

Läger är mitt liv! Jag är på läger minst 37 dagar per år. Det är allt från konfirmandläger till medeltidsveckan i
Visby till rollspelsläger. Men jag kanske ska säga vem jag är. Jag heter Samuel Lässman, är 16 år och aktiv inom 
Svenska kyrkans unga i Skultuna. Jag studerar på Carlforsska gymnasiet med estet media som inriktning. 

Mitt lägerliv startade nog när jag var så liten som 3 år, när min mamma och pappa jobbade för Svenska kyrkan 
på en rockfestival på Finnåkers kursgård. Mitt lägerliv har varit till stor del på just Finnåkers kursgård. Finnåker 
ligger någon mil öster om Lindesberg. Det ligger helt öde ute i ingenstans. Det finns fem lägerhus, ett hotell, 
ett kapell och en gårdstomte som heter Len, som bor på lägergården.

Camelot. Detta magiska läger där alla är galna och helt otroliga. Det är nästan som att mitt liv kretsar kring 
Camelot. Allt mellan lägren kallar vi vardagen och Camelot är som ett helt annat liv. Camelot är också på 
Finnåkers och det är ett rollspelsläger i Svenska kyrkans ungas regi. Vi sysslar mest med brädspel så som 
Carcassonne och Axis and allies, men den största grej som skiljer oss från alla andra föreningar är att vi sysslar 
med rollspel, både bordsrollspel och levande rollspel. 

Rollspel är ett spel där man sätter sig in i en annan karaktär och bestämmer över personens handlingar och 
försöker tänka som personen. Drakar och demoner är ett känt exempel på rollspel i Sverige. Enligt drakar 
och demoners skapare så fanns det på 90-talet ett rollspel i vart 20:e hem i Sverige. 
Men vi sysslar också med levande rollspel eller lajv som det kallas. Om ni har sett på 
barnprogrammet Barda så är det det vi sysslar med. Det kan beskrivas som improvisa-
tionsteater med regler. Man kan lajva vad som helst, när som helst. Skillnaden från 
bordsrollspel är att man utövar det personen gör. 
Vid bordsrollspel så sitter man till exempel och tänker ut scenerna och allt som händer 
men i lajv så gör man allt på riktigt.
Samuel 

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Årsmöte tisdag 21 februari 
kl. 18.00 på Vallonen

SKULTUNA IS
Tel. 076-945 76 76    

Västeråsvägen 33, Skultuna   www.skultunais.se



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

Välkommen till oss!

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

Sköna strumpor för vuxna 
Stödstrumpor förebygger svullna ben, 
förbättrar blodcirkulationen, lindrar 

och behandlar åderbråck. 
Finns till både män och kvinnor. 

165 kr/par

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Frisör &  Shop   

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Välkommen till 
salongen för hela familjen!
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

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

www.hembygd.se/skultuna

Välkomna till
Årsmöte 

2017

Skultuna Hembygdsförening håller sitt årsmöte 
torsdag 16 februari, kl. 19.00 

i Hembygdskällaren 
Vallonvägen 20 C

Krongjutarvägen 16, Skultuna  
                            skultuna salong

Rogers Herrfrisering har ny ägare
Gamla & nya kunder hälsas varmt välkomna!

Herrklippning 150 kronor
Drop-In & Tidsbeställning
076-446 63 47   073-638 77 65

Handelsbanken
Vi välkomnar 
nya kontorschefen 

Terése Ahl Lejderud 
som började hos oss 23 januari

Terése arbetade här 2006 - 2010. Hon kommer 
nu tillbaka, närmast från rollen som kontorschef 
i Kolbäck.

 
k



I samband med minnesdagen för förintelsens offer, 27 januari, har vi i Skultuna ett viktigt program

Kulturpub - lördagen den 28 januari.  Musik, utställning & teater! 
 kl. 14.30  Vallonens utställning med temat ”Mitt liv”. Mingel och lottförsäljning
 kl. 15.00  Anders Caringer sjunger och kåserar om årets tema 
  ”Om jag bara kan få vara mig själv”
 kl. 16.00  Soppa och hembakat bröd
 kl. 17.00  Teaterföreställning
 kl. 18.00 Kaffe och samtal kring temat
 kl. 18.45  Tack för idag!

Boka biljetter hos pia.willen@vasteras.se eller telefon: 021 39 39 10. 
Pris 120 kr för hela arrangemanget inklusive soppa, kaffe & bröd. Bindande anmälan. 

Endast teaterbiljett 50 kr. Ett samarbete med ABF.

Spelplats: Vallonens mötesplats   Vallonvägen 15 – 17  Skultuna

mailto:pia.willen@vasteras.se




Allvarlig sjukdom har drabbat bin i Skultuna
Den mycket allvarliga och ytterst smittsamma sjukdomen Amerikansk Yngelröta har drabbat Västerås 
kommun i tre bigårdar. En av dessa är i Norrby Församling, d.v.s. Skultuna.
Västerås har varit förskonad från denna sjukdom, men tyvärr inte längre. Jordbruksverket har nu smitt-
förklarat Skultuna med därtill hörande restriktioner. 
Sjukdomen lyder under Bisjukdomslagen, Bisjukdomsförordningen, Föreskrifter om införsel av djur samt 
Förskrifter om bekämpning av Amerikans Yngelröta och Warroasjuka. 
(Warroasjukan, som finns i nästan hela Sverige, även i Västerås, 
är hanterbar och bina kan leva tillsammans med den om biodlaren 
utför årliga behandlingar.)

Det har konstaterats att smittan har kommit till oss via en 
yrkesbiodlare som flyttade bisamhällen från Enköping till 
Västerås. Hygien är av största vikt för att förhindra smitt-
spridning. Innan ett bisamhälle får flyttas över församlings-
gräns måste det besiktas av auktoriserad bitillsynsman och 
tillstånd erhållas från Länsstyrelsen. 
Redskap, kupor och övrig utrustning skall inte flyttas mellan 
olika bigårdar vilket tyvärr inte efterlevs.
Amerikansk yngelröta är inte behandlingsbar. Samhället dör 
obönhörligen. Den drabbar endast ynglen.
Honungen påverkas dock inte alls. Inte heller vuxna bin på-
verkas, men dom sprider smittan vidare till andra bisamhällen 
inom en radie av tre km. Den är helt ofarlig för människor.
Sjukdomen upptäcktes hösten 2016 på tre olika platser i runt 
Västerås. Lagen föreskriver att samtliga kända, smittade bi-
samhällen inom tre km radie skall besiktigas av bitillsynsmän 
och smittade sådana skall brännas upp. Besiktningen ut-
fördes av kommunens två bitillsynsmän. Även bitillsynsmän från grannkommuner inlånades då arbetet 
är väldigt krävande.
Tack vare att utbrottet skedde så sent på sommaren/hösten, då bina inte längre är så aktiva och långt-
flygande, så är smittan troligtvis inte så väldigt spridd ännu. Till våren däremot, börjar en livlig aktivitet
och dom söker nektar och pollen så långt som tre km från kupan. Då sker med stor risk ytterligare smitt-
spridning. Jag själv, som bor i Forsby, har sex samhällen och oroar mig mycket för smittan och risken för 
att tvingas bränna upp alla mina bin. Biodling är mitt stora intresse och hobby.
Du biodlare som har dina bisamhällen runt Skultuna och som inte blivit kontaktad av kommunens 
bitillsynsmän ombedes kontakta mig, så kan jag ordna så att ni får era samhällen besiktigade till våren. 
Inget krav på medlemskap i en biodlarförening e.dyl. finns. Det viktiga är att vi kan begränsa och utrota 
smittan.

Kennet Tedenäs  
Ledamot i Västeråsortens biodlarförening
Telefon 070 - 622 62 16

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 3 februari
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Sveriges 

godaste 

knöl
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 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 
KOMuNdELSNäMNd
Nämnden sammanträder 

onsdag den 1 februari kl. 16.30 
på Skultunagården. 

Första kvarten  
är allmänhetens frågestund. 

Välkomna!

•
MåNdAgSKLubbEN

Årets första 
Måndagsklubb 
måndag 6 februari 

kl. 16 - 19

Kl. 16.30   Sagostund 
för de mindre barnen 

på biblioteket

Mat & pyssel hela kvällen

Gilla Måndagsklubben 
på facebook 

för mer information!

Välkomna hälsar
Biblioteket, Fritidsgården 

och Öppna förskolan

•

ÖPPNA fÖrSKOLAN
Välkomna tillbaka alla! 
Köket är färdigt, så nu är det de vanliga öppettiderna som gäller:  
Måndag  kl. 09.00 - 14.30
Tisdag  kl. 10.30 - 16.00
Onsdag  kl. 08.30 - 12.00
Torsdag  kl. 09.30 - 13.30   Torsdagar jämna veckor har vi babybokprat 
      på Biblioteket kl. 09.30 - 11.00, sen går vi till  

     Öppna förskolan och har öppet till kl. 13.30.
Fredag  Stängt!

•	 babybokprat! Den här terminen kör vi jämna veckor med start 
  den 26 januari. Då flyttar Öppna förskolan sin verksamhet till  

 Biblioteket mellan kl. 09.30-11.00. Sen har vi öppet som vanligt  
 i våra lokaler till kl.13.30.

•	 Köksinvigning	måndag	30	januari.	
  Vi firar med tårta att vi fått ett så fint och nytt kök. 
    Kom och fira med oss!! Tårtan finns från kl. 09.30.
• boka in 6 februari för nästa måndagsklubb.  
•	 Salabadet	-	tisdag	14	mars. Vi har bokad tid kl. 11 - 12 som förut. 
  Anmälan till oss om ni vill följa med.
•	 Information	om	Öppna	förskolan	finns på facebook. 
  Sök på Öppna förskolan Skultuna så hittar ni oss där.

SKultuna	bIblIoteK
Välkomna på:

babybokprat 
Torsdag 26 januari kl. 09.30 - 11.00

Vi läser, sjunger och ramsar. 
Passar bäst för bebisar från 4 månader och uppåt!

Ingen	anmälan.

tittut,	vem	bor	där?
Torsdag 2 februari kl. 09.30 

En tittut-saga med välkända sånger 
som alla kan sjunga och hänga med i

Av och med Mattias Tellden

Passar bäst för barn 1 - 3 år (med en vuxen)
Entré: 20 :-

anmälan	till	Skultuna	bibliotek:
tel. 021 – 39 38 25

eller 
skultuna.bibliotek@vasteras.se

eller 
https://www.facebook.com/skultunabibliotek/

Onsdagen den 25 januari
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 14.00  Sång och musik med Sabrina
  Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr

Torsdagen den 26 januari
kl. 09.00 – 12.00  Årets första skapande aktiviteter
kl. 09.00  Mjukgymnastik för damer och herrar,  

 första gången gratis!
  Rörlighet, styrka och avslappning
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 13.30  Teknikcafe

fredagen den 27 januari 
kl. 09.15  Manikyr
kl.10.00  Högläsning på 15
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 13.30  Golfmatch Vallonen - Herrgärdet
kl. 14.30  Fredagsfika med tårta 25 kr

Lördagen den 28 januari
Kulturpub kl. 14.30 - 18.45
 - se separat annons

Måndagen den 30 januari
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15
kl. 13.30  Balansträning med Annika

Tisdagen den 31 januari
kl. 09.00 – 12.00  I Pad kurs, 2
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 14.00  Filmvisning
  ”100 åringen som klev ut genom
    fönstret  och försvann”
   Vi dricker kaffe tillsammans

Onsdagen den 1 februari
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 14.00  Bollkul med Helge och Pia. I entrén. 
  Vi dricker kaffe tillsammans

Torsdagen den 2 februari
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00  Mjukgymnastik för damer och herrar,  

 första gången gratis!
  Rörlighet, styrka och avslappning
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 14.00  Kulturcafe Shalosh

fredagen den 3 februari
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.00  Skultuna Rotary klubb har lunchmöte  

 med föredragshållare.
kl. 14.30  Fredagsfika 

Måndagen den 6 februari
kl. 09.00 Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 13.30  Balansträning med Annika
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 18.00  Damklubben har årsmöte
  kl. 19.00  Kvällens underhållare är 
  Pär Anders Fahlen och Björn Värngren
  som sjunger vispop. Du kvinna som  

 vill vara med på underhållningen är
  varmt välkommen att vänta utanför 
  vid samlingssalen kl. 19.00

Tisdagen den 7 februari
kl. 09.00 – 12.00  I Pad kurs, 3
kl. 09.30  VLT 
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 14.00  Bollkul med Helge och Pia 
  Vi dricker kaffe tillsammans

Onsdagen den 8 februari
kl. 09.30  VLT 
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Bingo
Kväll:  Centerkvinnorna har möte 

Se även separata annonser om 
Kulturpub och Poliokonsert

Se även separat annons 
om shÅppen




