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Hej!  
Det lackar mot jul och på allt fler ställen ser vi adventstakar och annan belysning sprida sitt varma sken i 
mörkret. Kanske vill vi jaga bort det, kanske vill vi bara skapa trivsel mitt i det mörka och egentligen har 
ju mörkret sina goda sidor. Författaren Erik Blomberg (1894 - 1965) skrev “Var inte rädd för mörkret, ty 
ljuset vilar där. Du ser ju inga stjärnor där intet mörker är ...” 
Nästa nummer av Skultunabladet utkommer 21 december och just den dagen infaller vintersolståndet. 
Årets kortaste dag och årets längsta natt. Därefter vänder det och vi går så sakteliga mot ljusare tider. 

Åh, vad jag älskar detta land med sina årstider och kontraster mellan mörkt och ljust, varmt och kallt, 
snöskottning och gräsmatteklippning, ensamma dagar och sällskap i glada vänner lag, höga berg och djupa 
dalar, slättland och böljande kullar ... Unikt, ja visst, och lika enastående som alla andra länder på sitt sätt. 
Har just kommit hem från en resa som du kan läsa lite om längre fram i bladet. Det är underbart och läro-
rikt att få resa, men varje gång gläds jag också åt att få komma tillbaka hem. Det är så lätt att glömma hur 
mycket som finns att uppskatta en alldeles vanlig vardag. 

Kåsör den här gången är en man som jag stött på främst för att jag har barnbarn som leker med hans 
barn. En klok kille och en härlig pappa som jag varje gång blir glad av att möta och växla några ord med. 
Han skriver under rubriken “Tre T” och när jag nu har läst hans kåseri bidrar jag gärna med ett fjärde: Tack! 
Välkommen Tomas Martinsson.  
Elisabet Sannesjö
 ansvarig utgivare

Tre T
Jag tänker att med tre stycken T:n kan jag förklara de flesta händelser som sker runt i kring mig. 
Har man lite Tur, med bra Tajming - det kan räcka med det ena - då är det ett ypperligt läge att 
”Ta chansen”. Som nu, jag hade tur, tog chansen. Och uppenbarligen rätt tajming att få din upp
märksamhet i 90 sekunder. 
En gång lärde jag känna en tjej, med rätt tajming, och tog jag chansen att bjuda hem henne. 
16 år senare visade det sig att det var tur. För hon är fortfarande kvar. Med tur, eller tajming, 
har jag även lyckats ta chansen att få två underbara barn, Edvin och Lea. 
Jag har fått lära mig att tänka i lite andra banor när man har barn. Innan handlade det mest, inte 
bara, men mest om vilka chanser jag skulle ta. Nu kretsar det runt att ge barnen chansen. Att de
ska få lära sig när det är rätt tajming. 
Båda barnen spelar fotboll och innebandy. Där finns det chanser i överflöd. Slå en bra passning, 
ta emot en passning, skjuta, rädda. Sonen är äldst och har börjat reflektera lite mer. Han kom 
efter en match och beklagade sig över att han inte gjorde mål vid en viss tidpunkt, trots att allt 
stämde. Han var på rätt plats, perfekt tajming och sköt. Men nej inget mål. Då försökte jag för-
klara att tur och otur är två sidor av samma mynt. Det gäller bara att det ska tippa över på rätt 
sida. Han nöjde sig inte med det. Det var ju faktiskt öppet mål, då fanns det ju ingen tur. Jag bad 
honom fundera lite på om det verkligen inte fanns någon tur i den situationen. 
Surmulen och trött följde han med till bilen och vi började åka hemåt. Han satt tyst en bra stund 
tills han plötsligt sken upp och sa: Målvakten!! Han hade tur!
Tomas Martinsson

Gläns över varje tand
Strålande stjärna

Men om du tandvärk får,
vi hjälper dig gärna

GOD JUL & Gott Nytt År
Vi har stängt 23 december och 30 december. Övriga mellandagar öppet.
 Välkommen till oss för ett friskare leende! Vi tar även emot nya patienter.

Köp dina julblommor hos oss!
Under jul-och nyårsveckorna har vi öppet alla vardagar 09.30 - 18

Vi önskar alla en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

  I november fanns en artikel i VLT som antydde att vår verksamhet i Skultuna skulle upphöra. Inget kan vara mera fel!
Både i vår blomsterhandel och i begravningsbyrån ser vi fram emot ett nytt fint år tillsammans med er!

Välkomna! Kristina & Bo-Göran

Folktandvården Skultuna      Västeråsvägen 32     Tel 021-17 65 40



                      

Kuba, november 2016
För 15 år sedan var jag där. Nu blåser förändringens eftersträvade vindar över landet. Handelsembargon 
släpps. Amerikansk charterturism tar fart. Det var dags att åka dit igen innan kulturen förändrats alltför 
mycket. Tilksammans med två goda vänner och maken Johan började planeringen så smått redan i april.  
Vi bokade resan och merparten av hotellnätterna hemifrån. Rum för de avslutande nätterna och lokal resor
bestämde vi oss för att boka på plats. Alla är saliga på sin fason men vi ville laga efter läge, d.v.s. bestämma
på plats vad vi ville göra och när. Alla fyra ville ha semester och då borde vilodagarna få infalla när de bäst 
behövdes. Så fick det bli och i början av november packade vi resväskorna. Lätta kläder, bekväma skor, 
myggmedel, ficklampor, karta, kamera och ett litet reseapotek ... och allra viktigast förstås: giltigt pass och 
visum. På kvällen den 4:e november åkte vi till Arlanda, checkade in och lämnade Sverige kl. 00.55 lördagen 
den 5:e november. Vi flög med Aeroflot. Bara det var spännande. Ett rysk bolag som några fasade för medan
andra prisade det. Det visade sig fungera strålande. Planet var modernt och servicen god. Vi kom både dit 
vi skulle och hem igen, med effektiva mellanlandningar i Moskva och helt enligt tidtabellen.

Kuba: Den största ön i Stora Antillerna. 
Kuba omges av Atlanten, Karibiska 
havet och Mexikanska golfen och 
består av huvudön Isla Grande samt
fem ögrupper med tusentals småöar. 
Huvudön är ca. 25 mil lång och 10 mil 
bred.
Här bor ca 11 miljoner människor, 
varav 2,5 miljoner i huvudstaden 
Havanna. Språk: spanska.

Efter 15 timmars flygning + väntetiden i Moskva var vi framme i Havanna. Tiden hade vi ändrat både framåt 
och bakåt under resans gång. Det var fortfarande lördag när vi landade och klockan var 13.45. En bra tid 
på dagen för att leta sig fram till hotellet och hinna se sig omkring. Hotell Deauville väntade, vid strand-
promenaden, mellan gamla och centrala Havanna. En  fantastisk skulptur stod utanför och blickade ut
mot havet. Ett helt OK medelklasshotell med pool. Just poolen var den viktigaste anledningen till vårt val. 
Det är varmt på Kuba! Nu fick vi också lära oss en ny sak. Man ska inte bara efterfråga en pool. Man ska 
fråga om det finns vatten i den också. Det gjorde det inte. I ett sådant läge är det bara att skratta åt saken 
och ta sig en sval dusch.

FÖRSÄLJNING AV GRANAR OCH ... 
handarbeten, smycken, julpynt, hembakat bröd, glögg, 

korv, kolbullar, fågelfrön, lotterier m.m. 

Kl. 11.00     
JULSÅNGER 

”Stjärngosseherrarna” 
från Skultuna kyrkokör 
och Mixturen sjunger 

under ledning av 
kantor Gunilla Lindberg. 

KL 17.00  LUCIAHÖGtId 
i Skultuna kyrka med Persboskolans luciatåg
Ljusväg till kyrkan anordnas av Skultuna Rotary Klubb

på torget i Skultuna
Lördag 10 december 

kl. 10 - 13 

tOMtEN KOMMER         SKULtUNA BRANdKÅR

Lions Club Skultuna delar ut 
LUCIASMyCKE 
till Persboskolans Lucia

Hjärtligt välkomna!
Arrangörer: Lions Club Skultuna i samarbete med Skultuna kommundelsförvaltning

Medarrangörer: 
Naturklubben, Martagruppen, Norrbo Församling, “Stjärngossekören”, Scoutkåren, 
PRO, Rotary, Margit Norlander, Carita Georgsson, Christina Berggren, Barbro Lönn, 

Eva Jones Lundgren, granförsäljare Bengt Andersson, Skultuna Brandkår

Fortsättning på nästa uppslag g



Kuba, november 2016
Havanna är en vacker stad med ett fantastiskt läge och med många gamla fina byggnader men också en 
sliten stad som behöver oändliga renoveringsinsatser. Hus som någon förbarmat sig över stod bredvid 
ruiner och till synes övergivna hus. En missär som skapts under många, många år och med en början långt 
före revolutionen 1959. Revolutionens fana hölls för övrigt lika högt nu som den gjort sedan den skedde. 
“Leve revolutionen” “Hjältarna kan aldrig dö”. Che Guevaras bild 
på kepsar, tröjor, tavlor, fotografier, hus väggar och plakat. Överallt 
denna påminnelse i hela landet. Man kan resonera mycket och 
länge om situationen i Kuba. Landet med fantastisk sjukvård och 
mycket bra skolor. Fidel Castro en gång lär ha sagt ungefär att “nu 
har även våra prostituerade univeristetsexamen”. Under åren då 
Ryssland var stark ekonomisk bidragsgivare var det lättare att leva
än efter Sovjetunionens fall då pengarna inte längre strömmade in.
Fattigdomen gjorde sig än mer påmind och investeringarna ute-
blev. Att världsmarknadens efterfrågan av socker sedan minskade 
drastiskt gjorde inte saken bättre. 

Rom & cigarrer två viktiga signum för Kuba. Dags att göra en utflykt
innan resan går vidare från Havanna. Vi hoppade på en turistbuss
som gick genom Vinjales vackra gröna dal och till Pinar del Rio. Här
är tobaksodlingarnas högsäte. Vi besökte en lokal odlare som glatt
visade prov på sina färdigheter, åkte båt i Latinamerikas största 
grottsystem, såg Mural de Prehistoria, målad direkt på en bergvägg,
och drack en härligt kall Pina Colada med rom och mycket ananas.

Forts. från föregående uppslag g

Den lilla tobaksplantan skulle växa till sig
och sedan skördas. Ladorna som fanns 
överallt visade sig vara torklador för just 
tobak. Bladen hängdes i långa rader på 
störar i taket tills det var dags att rulla 
dem till cigarrer. Självklart hade den här 
odlaren en fin gammal bil i ett skjul.

På cigarrfabrikerna uträttas samma sak
men på andra villkor. Hundratals män-
niskor sitter i långa rader och rullar 
cigarrer. Färdigheten ökar med åren.
Bara de mest erfarna får rulla de finaste 
sorterna. Dagen i fabriken börjar alltid 
med arbetsledarens högläsning av ny-
heter och lämpliga texter
Där är fotografering förbjuden. Text & bild ©: Elisabet Sannesjö

Vi skulle hinna uppleva 
en hel del under vår resa. 
Från Havanna reste vi 
vidare till Varadero och 
njöt av havet och lugnet 
där. 
Vi åkte också till städerna 
Cienfuego och Trinidad.
Två gamla välbevarade 
och sevärda städer. 

Efter en dryg vecka återvände vi till Havanna för ytterligare några 
dygn där. Nu bodde vi på ett anrikt hotell i gamla Havanna. Byggt 
på 1800-talet och känt för sin spanska, välbevarade mosaik. 
Här bodde vi mitt i en smältdegel av marknader, musik och alle-
handla fordon. Vad bilarna beträffar är hela staden (landet) som 
ett evigt pågående Power Meet eller Classic Car Week. Vi tog 
chansen att åka runt en del i dessa underbara fordon. Vad sägs 
t.ex. om en tur i en rosa cabriolet, Buick från 1956? Färdsätten 
var för övrigt många. Vi åkte även häst & vagn, cykeltaxi och

mopedtaxi. 
Mot förmodan hittade 
vi riktigt bra ställen att 
äta på. Med råvaror från 
havet gjordes underverk, 
som vi fick njuta av. 
Hummer blev det ofta!
Utan förbokning var det 
svårt att komma in på 
La Floredita, det rosa 
huset som var ett av 
Hemingways favorit-
ställen. Dock fanns det 
ett bra annex med både
god mat och gott vin.
Vi lämnade Cuba med
många fina minnen av det 
vi upplevt och mycket vi 
inte hunnit med! 





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

 



 

 

  

Varsågod !     
Utgivningsplan 2017

- att spara för årets annonseringar
Vanligtvis är sista inlämningsdag fredag före utgivningsdag & utgivningsdagen är en onsdag. 

Avvikelser är markerade med rött i planen

OBS! Uppgifter inför nästkommande nummer står alltid på första sidan av Skultunabladet. 
Där och på hemsidan - www.skultunabladet.se - kan du alltid se eventuella ändringar under året.

Välkommen att synas lokalt och lite till !

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

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se



  
 
          

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

Onsdag 14 december, kl 16.30 
sammanträder Skultuna kommun
delsnämnd på Skultunagården. 
Som vanligt är du välkommen på
allmänhetens frågestund, 15 
minuter i början av mötet.

•
SKULTUNA BiBLiOTEK 

Torsdag 8:e december stänger 
biblioteket kl. 17.00

Information från Teknik & Fritid
Om du behöver sand som halkstopp så finns det att hämta på flera 
ställen i Skultuna. På idrottsplatsen (bakom brandstationen) står två 
7-kubikscontainrar där du kan hämta sand. 
Dessutom finns det 300-literskärl på:
• Mäster Jacobs väg 28           • Kopparvägen
• Prästgärdsgatan 22               • Björkängsvägen 13
• Karlbergsvägen 1                   • Prästgärdsgatan 94
Tidigare har det varit möjligt att hämta sand på Återbruket i Skultuna, 
men på grund av minskade öppettider, så är det inte längre möjligt 

Öppna förskolan vecka 49-51 
Vecka 49   
Måndag 5/12 kl. 08.30 - 12 
Tisdag 6/12 Stängt. Vi är på Salabadet. Anmälan till oss. 
Onsdag 7/12 kl. 08.30 - 12. Frukost med tema kl. 9, ”Traditioner” 
Torsdag 8/12 kl. 09.30 -1 1.00 Babybokprat på biblioteket

V.ecka 50   
Måndag 12/12 kl. 08.30-12    
Tisdag 13/12 kl. 8.30 - 12, Luciatåg kl.10.30, vi bjuder på fika.
Onsdag 14/12 8.30-12
Torsdag 15/12 8.30-12 

V.ecka 51    
Måndag 19/12 kl. 08.30 - 12. Sista öppetdagen före jul!  
Tisdag 20/12 Stängt!
Onsdag 21/12 Stängt!
Torsdag 22/12 Stängt!

Onsdagen den 14 december
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00 – 16.00   Vi åker till Erikslund på shopping
Heldag med mat på IKEA. Anmäl intresse till Pia 
Torsdagen den 15 december
kl. 09.00 – 12.00  Julpyssel
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30    Vlt läsning på 15
kl. 11.00   Gymnastik i samlingssalen
kl. 13.00 – 16.00 Julpyssel
Fredagen den 16 december 
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.00 – 12.30  Vallonens jultallrik.
Boka plats om du inte äter i matsalen varje dag
kl. 12.00  Skultuna Rotaryklubb har lunchmöte  

 med jultallrik

Måndagen den 19 december
kl. 09.30 Vlt läsning
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15
kl. 15.00 – 17.30 
Julsånger av Fotbollsgrabbarna
Risgrynsgröt, skinkmacka, kaffe och kaka.
Anmälan till mötesplatsen, pris 50 kr.
Julklappsbyte: Du byter en julklapp för 30 kr, 
Slå in den och ge den till mötesplatsen eller 
betala 30 kr så får du en julklapp.  
Anmälan till mötesplatsen senast 16 december.
Tisdagen den 20 december
kl. 09.30 Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 14.00 – 15.30  Kulturcafè. Jul i huset med 
Johan B.  Vi dricker kaffe med julgotter, 50 kr

Onsdagen den 7 december
kl. 09.30  Vlt läsning. Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 14.00  Bingo
kl. 18.00  Stickcafé
Torsdagen den 8 december
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
   Sista för terminen
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30    Vlt läsning på 15
kl. 011.00  Gymnastik i samlingssalen
kl. 12.00 – 13.00  Terminsavslutning: Skapande
aktiviteter och snickeriverksamheten äter risgryns-
gröt i samlingssalen. Anmäl intresse till Pia.
kl. 13.30   Teknikcafé
Fredagen den 9 december 
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.00  Nobellunch  ”3 rätters” 
Boka plats om du inte äter 
i restaurangen varje dag 
Tel. 076 - 204 74 40. 
Boende, besökare och 
personal äter tillsammans.
Puben är öppen. OBS! Föranmälan!
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 10 december
kl. 17.00 – 19.00  Vi spelar v 75 och tittar på trav 
på TV. Lämna 20 kr till Pia om du vill vara med och
spela. Vi äter tacotallrik, kaffe och kaka. Pris 50 kr
Måndagen den 12 december
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 14.00  Bingo
Tisdagen den 13 december
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 09.00 – 12.00  I PAD KURS
kl. 14.00 – 15.30  Försäljning av Vallonens hant- 

   verk, saft, mos. Lottförsäljning
    kl. 14.30  Luciafika i matsalen,  

      20 kr
    kl. 15.30  Luciatåg 
    från Fryxelska skolan i Västerås.  

   Elever i årskurs 9  sjunger.  
    Fri entré!

Skjut raketer under nyår – men gör det med förnuft
AKTUELLT! 

Nyårsafton är den stora fyrverkerikvällen i Västerås. 
Här följer några tips för ett säkert användande av de populära pjäserna. 

Visa hänsyn mot djur och människor i din närhet.
Vanligtvis krävs det tillstånd från polisen för att använda fyrverkeripjäser. 

Enligt Västerås Stads lokala ordningsföreskrift krävs dock inget tillstånd från klockan 15.00 
för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till klockan 03.00.

För att få köpa och använda fyrverkeripjäser måste man fyllt 18 år. 
Det är straffbart för vuxna att köpa ut fyrverkerier till personer som inte fyllt 18 år. 
Att köpa ut fyrverkerier till minderåriga ses som lika allvarligt som att langa alkohol. 

http://www.vasteras.se/specialsidor/kommunens-kontaktuppgifter.html

kl. 15.00 – 19.30 Julfest tillsammans med 
   Skultuna hembygdsförening
kl. 15.00  Glöggmingel med lottförsäljning. 
Försäljning av bröd. Pengarna går till Vallonens 
Lagersbergsresa hösten 2017. 
kl. 16.00  Musikduon “De Lux”
kl. 16.45  Soppa & bröd (ingår i priset)
kl. 17.45  Visning av bilder från året som gått. 
Traditionellt upplägg med julsång under visningen
kl. 19.00  Tack för idag!
Pris 100 kr, kaffe 20 kr. 
Anmälan till mötesplatsen senast 13 december. 
Endast musikbiljett 50 kr

Se också 
separata annonser om 

shÅppen 
och 

Öppna Förskolans Luciafirande



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

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

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

        
 

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   

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

Nytt år, nya möjligheter!
Vill du vara med 

i styrelsen eller kanske vara ledare i SIS nästa år? 
Förslag på någon annan?

Hör gärna av dig!
Alla är välkomna att engagera sig!

A-laget blev grupp-tvåa i Futsal DM. Grattis!

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Jul - och nyårshälsningar 
passar	fint	i	nästa	nummer	av	

Skultunabladet.
Utkommer 21 december. 

Boka senast 16 december, kl.12


