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Seriematcher för innebandy och ishockey
Se tider för de olika lagen under Aktuellt på vår hemsida www.skultunais.se

Barnens Vasalopp 
Söndag 22 februari,  kl 11.00 – 13.00

vid Tibble Arena (Hallonbacken)
Skultuna Rotaryklubb är huvudsponsor.

Övriga sponsorer för detta evenemang är: ICA Supermarket Skultuna, 
Lions Club Skultuna och Svenska kyrkan/Norrbo församling.

Alla barn hälsas välkomna och kommer att få diplom och medalj. 
De bjuds även på korv med bröd och fika. 

Vi har skidor att låna ut och kan även i år erbjuda hundspann!

Årsmöte
Skultuna IS håller årsmöte onsdag 18 februari, kl 18.00

Plats: Mäster Jacobs väg 25 D
Handlingarna till årsmötet kommer finnas tillgängliga på kansliet from 11/2. 

Varmt välkomna!

KANSLIETS ÖPPETTIDER:  Måndag - Torsdag: kl. 08.00 - 09.30 och 12.00 - 13.30.   Fredag stängt

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna        Telefon: 700 17       
e-post: skultuna.is@telia.com           www.skultunais.se       
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                                               Härligt! 
    Det här numret av Skultunabladet blev minsann lite annorlunda. Så här 
       mycket text har det aldrig varit förut! Egentligen passar det ju bra att ha
lite extra att läsa när vädret emellanåt inte inbjuder till annat än att hålla sig inne och mysa, så håll till godo!
Kåsören är även denna gång en person som jag stötte ihop med på ett temamöte med Skultuna Företagar-
förening. För mig var det en helt ny bekantskap och en spännande sådan, inte minst för att ordet energi 
kan lyftas fram på flera olika sätt när man pratar både om och med just honom! Det lär inte vara sista gången 
vi får stifta kontakt med honom här i “bladet”. Jag har bett honom delta även med en artikel lite senare
eftersom han har en del att berätta. Hans kåseri blev långt och när jag har gott om plats går ju det alldeles 
utmärkt! Dags för flera att få stifta bekantskap med denna unge herre. Välkommen Anton Lindblad!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare Harakers Kvarn 

Tidigt 1980-tal, långt ovan polcirkeln, föddes jag som idag fått äran att skriva i Skultunabladet. An-
ledningen till detta är att jag sedan tre år driver Harakers Kvarn och är verksam i Skultuna/Haraker. 
Hur kommer det sig då att en ung man bestämmer sig för att flytta söderut, köper sig ett kraftverk och
bosätter sig på en gård i Västmanland?
Tidigt i mitt liv kom intresset för miljö, både naturen och kulturmiljön var viktigt för mig. Samtidigt ville 
jag bli ingenjör och kombinationen förnybar energiproduktion och maskinteknik var något som lockade, 
detta trots att energibesparing och effektivisering var det som gällde på universitetet. För att kunna 
följa mitt intresse hamnade jag i Österrike, sedan i Tyskland. Väl tillbaka i Sverige hade jag även lärt mig
att gräset inte är grönare på andra sidan. Man har många anledningar att vara stolt över det land vi
lever i. Det är välskött och har en historia med oanade kulturella och tekniska inslag som sträcker sig 
långt utanför landets gränser.
Om man ska jobba med energi i Sverige ska man bo i Västerås, här törs man skriva att Stockholm är en 
stor administrationsbyrå där man vänder papper och inte mycket annat. Det är utanför storstaden som 
produktionen och landets motor sitter. Se bara på ABB, Bombardier, Westinghouse, det är inga små 
bolag och alla jobbar med energi!
En dag ringer en kollega till mig: - Du som är ung och jobbar med vattenkraft, du måste ju ha ett eget 
kraftverk och ett representativt boende.
Trots att jag jobbar i branschen kunde jag inte föreställa mig att själv kunna äga ett eget kraftverk. 
Är det inte bara Mälarenergi och Vattenfall som har den möjligheten, frågade jag mig. Men nu mitt 
framför näsan dyker det upp. Jag slänger mig i bilen och kommer till Harakers Kvarn, där jag stannar 
och har stannat i tre år, och kommer att stanna troligen livet ut. 
   Miljön jag möttes av var den enorma timmerbyggnad som en gång
   i tiden var Västmanlands största mjölnarkvarn. Dokumentation 
   från 1300-talet gör platsen unikt gammal. En gång hörde kvarnen
   till Skultuna Mässingsbruk och bestod då av två kvarnar, Norrkvarn
    på den plats kvarnen ligger idag samt Sörkvarn. Lustigt nog gick  

  dessa kvarnar så dåligt att arrendatorn fick köpa loss dem från  
  bruket runt 1820. Men var det ”rent mjöl i påsen”? Bara något år

   senare revs kvarnarna och dagens timmerbyggnad stod färdig
1828, datumet är inhugget i stenfoten till byggnaden. 
Det många glömmer bort om den bygd vi lever i, är att detta är det område som givit Sverige möjlighet
att bli det land vi idag är. Järnet, mässingen och silvret har haft en enorm betydelse, dels för att rusta
till krig, smida vapen och bygga arméer. Silvret, som dock är lite mer kopplat till Sala, har kunnat 
användas för att köpa oss fria från ansvar efter det att stormaktstiderna kommit till sin ända. Vår 
region här i Bergslagen har haft en sådan betydelse för Sverige att få kan förstå dess innebörd. Vatten-
kraften har drivit hammare i smedjorna, blåsbälgar vid masugnarna och timmersågar vid skogsbruken. 
Alla dessa resurser finns lokalt förankrade i vår bygd. Fortsättning på nästa sida



    Jag har valt att engagera mig i området där jag bor, jag är med i Svartåns 
Vattenråd och Harakers Hembygdsförening. Det ger en ökad lokalkännedom och man får tips om 
utflyktsmål och sevärdheter i närområdet. Det sker utställningar, det finns rövargrottor, åker man 
norrut kommer man till Polhemshjulet och herrgårdar. Det finns så mycket att se och uppleva. Skulle
man ha med sig en historiebok hittar man platser som Hjulhuset där drottning Kristina fick fel på 
vagnen under en resa eller bara snubbla in på sommaren i gamla grusgropen på vägen mot Sätrabrunn
Har ni sett så klart vatten? För att inte tala om alla småföretag med närodlade produkter och hand-
arbeten. Min drömsemester är att vara hemma på gården och bara ta picknickkorgen och åka runt 
på alla obetydliga platser i närområdet, som har betytt så mycket för så många i historien. 
Att kunna förvalta en plats som Harakers Kvarn kräver en ständig balansgång. Vad får man göra och
vad får man inte göra utifrån ett moraliskt perspektiv? Är det möjligt att förändra och vad ska man 
förändra till? Huvudbyggnaden har en originalfasad av masonit, ett material man inte använder idag. 
Huset har även fått nya fönster och en tilläggsisolering under en träpanel av modernt slag. Då huset 
är byggt 1934 blev det således 80 år gammalt förra året. För att kunna återskapa en miljö som är 
modern men ändå tidsenlig måste man väga varje förändring och hitta ett genomgående tema för 
hur gårdsmiljön i framtiden ska se ut. Man får inte vara bakåtsträvande, utan byggnaderna måste ha
en god teknisk funktion. Samtidigt ska man kunna göra om i framtiden ifall något går sönder eller 
att man utifrån annat perspektiv anser att det ska förändras. 
Moderna plastfärger på fasader är kanske underhållsfria i 30 år, medan det med en linoljebaserad färg 
kanske måste strykas på ett lager efter 15 år. Men vad händer efter 30 år? Måste hela fasaden bytas 
igen då och inte bara bättringsmålas? Har man en gård som funnits i 700 år måste den kunna leva
vidare även för framtida generationer. Därför är min ambition när husen underhålls att inte använda 
mig av “engångsprodukter”. Material, färger och utformning får gärna vara moderna men de ska vara 
levande och möjligheten att göra om utan att byta ut ska vara måtto i min förvaltning. 
Man glömmer lätt bort att det fortfarande finns små sågverk ute på landet som inte är anslutna till den
storindustri som förser Bauhaus och Byggmax med industriellt sågat virke. Typiska mått är 125*22 
eller dylikt. Mitt stall, till exempel, behöver delvis ny fasad. Det är en ”ekonomibyggnad” från 1922
och visst är det då särskilt intressant att beställa virket av en liten såg, en lokal småföretagare. En
mängd bräder kan då sågas upp, inte i specifika bredder utan i så många bräder som det är möjligt 
att få ut ur en stock. Dessa sätts upp på fasaden med resultatet att väggen blir levande. Den strikt 
randiga, industrisågade fasaden har bytts ut till ett levande mönster med variation i bredd mellan läkt-
brädorna. Och, jag vill mena på att kostnaden per kvadratmeter panel är billigare än du räknat med.
När jag växte upp i Kiruna sa min mor efter ett par år:
- Nu får det vara nog, jag vill bo någonstans där det är sommar mer än en dag per år.
Hennes definition på sommar var solsken, blå himmel och mer än 20 grader varmt i skuggan. Det bar 
av söderut och vi hamnade i en liten bondby som hette Ersnäs mellan Luleå och Piteå, med flest sol-
timmar i landet trots sitt nordliga läge. Att jag nämner Ersnäs beror på att jag vill göra en jämförelse
med den lilla byn Haraker där jag nu bor. Att ta sig in i gemenskapen i en norrländsk by är inte lätt. Efter
10 år i Ersnäs var vi fortfarande den ”nya” familjen i Rutströms gamla hus. I Haraker är det tvärt om. 
Många grannar är inte barnafödda i byn, det är snarare en salig blandning, och det man ärvt är inte 
efternamnet av tidigare ägare utan ett kärvänligt uttryck, som ”Kvarnfolket” för dem som bor i Kvarn´. 
Kanske är det unikt längs Kvarnvägen där gårdarna och även de nyare husen har namn: Boda, Ölkanbo, 
Skepplinge, Stora Åby, Spånga, men det ger en mysig hemkänska som ger kärlek till platsen där man bor.
Jag har många gånger fått frågan vad som händer med själva kvarnbyggnaden nu med 
en ny ägare. Tidigare var Gunlög aktiv med konstutställningar och drev festvåning där. 
Idag är lokalen tom. Tankarna snurrar vad man kan hitta på för roligt med en sådan 
lokal, men i dagsläget hinner jag inte aktivt driva verksamhet där. Därför brukar jag 
hyra ut den om jag får frågor om det och om aktiviteten är skötsam. Intäkterna går 
oavkortat till underhåll av byggnaden. Nästa steg är att kitta fönster, hela 46 stycken.     
Med detta tackar jag hjärtligt för möjligheten att få skriva i Skultunabladet.
Anton Lindblad  Harakers Kvarn

      

      

Forts. från föregående sida



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

      
            Kort rapport från invigningen av 
              Harakers Bygdegård 
                                                  ... och lite extra information !
               Margau Wohlfart Leijdström
           

Ett 100-tal gäster var med när Lars Kallsäby symboliskt klippte bandet när Prästgården blev
Bygdegård lördagen den 24 januari. Den nybildade Bygdegårdsföreningen uppvaktades
och önskades lycka till av många, bland annat Bygdegårdarnas riksförbund, Badelunda
Hembygdsförening, Svenska Kyrkan och Norrbo församling. 

Samtidigt passade Harakers Hembygdsförening på att presentera styrelsen för den nybildade 
Ungdomsföreningen i Haraker. Intresserade är välkomna att kontaka Inge Dahlqvist.

Nu ser vi fram emot att vi kan få många aktiviteter i Bygdegården i framtiden. 
Det är bara att boka hos Ludvig Axelsson

Tel: 073- 391 33 56    E-post: ludvig.axelsson@tele2.se

Interimsstyrelse för Harakers Bygdegårdsförening

Alla som vill vara med i föreningen och delar dess värderingar 
är välkomna som medlemmar. 

För mer information är du välkommen att kontakta någon i styrelsen 
eller besöka föreningens hemsida, www.haraker.se

Ordförande Inga-Lill Karlsson tel. 073-986 93 29
Sekreterare Anneli Wallsargård tel. 070-742 54 21
Kassör Margau Wohlfart-Leijdström tel. 070-497 24 38

Ledamot Inge Dahlqvist  tel. 021-710 91
Ledamot Karin Karlström tel. 021-710 53
Ledamot Wilhelm Arnör  tel. 070-563 07 51

   Lars Kallsäby   Cathrine Tegerstrand    Iréne Sandberg        Inga-Lill Karlsson           Bengt Wallén                         Ola Wessman
       Centern         Norrbo församling       Västmanlands           ordförande för     Hembygdsförbundet och                   Badelunda
         Bygdegårdsdistrikt        Bygdegården        Fornminnesföreningen              Hembygdsförening

    
 





Text och foto: Mac Pompeius Wolontis

En annons från 
Skultuna SPA



Vallonens 
mötesplats

Ica supermarket skänker tulpaner och
Lions bjuder på underhållning, kaffe & semlor

Fototräff i “Källaren” Vallonvägen 20 C
följande onsdagar, kl. 14.30:

11/2, 11/3, 15/4 och våravslutning 20/5 
i Kärrbostugan. OBS! Platsen.

På Mötesplats Vallonen, Vallonvägen 15-17
följande onsdagar, kl. 13.30:

  4/2  Bilder ur Ivar Julins fotosamling, glasnegativ
  8/4  Västra verken, arbetarbostäder. Inne och ute.
  6/5 Bilder från Kärrtorp, Logtorp och Bäckebo  
 3/6 En sommarresa till bruken i Bergslagen

Välkomna!
Skultuna Hembygdsförening

Foto-
visningar
våren 2015

Februari-erbjudande
Nu är vintern här och huden på händerna 

blir torr och spricker lätt. Unna dina 
händer ett mjukgörande paraffinbad. 

 Nu endast 130 kr 
 (ord. pris 200 kr) 

 Badet avslutas 
 med en härlig 
 handmassage. 
 Ring och boka tid 
 redan idag!
                                   Välkomna! 

Sophie Söderqvist
 Diplomerad Medicinsk 

fotvårdsspecialist

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

 

Erbjudande, Februari - Mars
Värmande vinterkur

En härlig behandling som innehåller ett skönt 
bubbelbad och därefter en Hot Stone Massage, 
en helkroppsmassage med varma stenar.

70 minuter             800 kr
Du vet väl att du kan få massage och spa-behandlingar 
från de friskvårdspengar som du får genom ditt arbete? 

Just nu erbjuder  vi  även några  välgörande
alternativa  behandlingsmetoder.  Läs mera

om Kinesiologi i 
 artikeln här intill.

Intressant? 

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

Välkommen
att boka tid,!

Linda Magnusson

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Skaffa barn medan dina föräldrar 
fortfarande är tillräckligt unga för

          att ta hand om dem.
                                                  Rita Rudner

Välkomna 
på Lionsdagen 

söndag 15 februari, kl. 14.00
 Vallonvägen 15—17 Skultuna

Gruppen Bitvis underhåller
Gruppen består av: 

Anders, Janne, Kristian, Eva och Sussie

 







Här  är tredje delen av artikelserien som startade i Skultunabladet nr 1, 2015. Första avsnittet handlade om bak-
grunden till Mässingsbrukets tillkomst, Gustav Wasas och Karl IX:s roller i sammanhanget och den förste arrendatorn, 
Mäster Jacob. I andra avsnittet fortsatte berättelsen om arrnedatorerna: Arnold Duppengeiser, Wienant Nacken, 
Isaac Cronström och hans hustru Christina, bröderna Claes och Petter Matthiesen, fram till Carl Jakobsson Browall 
som adlades till Adlerwald.  Elisabet Sannesjö 

Lite om 
Historien och Ledarna 

vid ett gammalt Bruk
av Anita Eriksson, Skultuna

Carl Adlerwald ansågs vara en blid och bildad person, som tog väl hand om arbetarna. Familjen 
tog också hand om en föräldralös flicka, Julia Kristina Nyberg, och såg till att hon fick en god ut-
bildning. Julia blev en känd och uppskattad författare under signaturen Euphrosyne och umgicks 
  bland annat med svenske romantikens fader, Per Daniel Amadeus Atterbom.  

 Julia Nyberg är sedan länge bortrensad ur litteraturhistorien, men hennes sång 
  Den stackars Anna, som handlar om en flickas längtan efter sin vän som är ute i  
  kriget, är fortfarande en vanlig sång varje Valborgsmässoafton. Texten börjar:  
  Vårvindar friska, leka och viska ... Carl Adlerwald bidrog också till att Skultunas
  kyrka ser ut som den gör i dag. Han yrkade på att den skulle byggas om och få 
  ett torn och han bekostade bygget med egna medel. Han utsåg också koret som 
  en begravningsplats åt sig och sin familj.  
Bruket var naturligtvis Skultunas största arbetsgivare och hade jordbruk, skogsbruk, mässingsbruk
med smälthyttor, gjuteri och olika verkstäder. Dessutom drev man skola, kvarn, mejeri och affär. 
Delar av arbetarnas löner betalades ut i form av polletter till mjölk och sill. Ett sätt att se till att
arbetarnas familjer inte svalt. Änkor efter bruksarbetare fick också tillstånd att driva krog, vilket 
gjorde att det ibland fanns många krogar i samhället. När det så bryter ut en stor brand den 14 
september 1780 som lägger hela bruket i aska på fyra timmar, innebär det en katastrof för bygden. 
Bruket var dessutom inte brandförsäkrat. Carl Adlerwall hade en stark kristen tro men efter detta 
Guds straff orkade han inte fortsätta driva Bruket.
Adlerwalds driftige son Carl Jacob lät bygga upp bruket och tog över driften efter sin far. Napoleon-
krigen hindrade export till Europa och man fick koncentrera sig på inhemska marknaden. Vid den 
här tiden utgjorde produktionen av tråd och latun (plåt) c:a 90% av tillverkningen. När exporten 
stoppades fick man lägga om tillverkningen till manufakturvaror. Det var omkring 1800 som det 
vi nu förknippar med Skultuna blev brukets huvudsaklig produktion, d.v.s. husgeråd och ljus-
stakar. Industrialismen medförde att vi fick en köpstark borgarklass, avsättning för varorna fanns. 
Ett tegelbruk byggdes och man började också med järnhantering. 1818 tog vårfloden med sig stora 
delar av Bruket, men Carl Jacob lät åter bygga upp Bruket och drev det totalt i nästan 50 år. Det
växande sortimentet gjorde att man 1825 började numrera och stämpla artiklarna efter storlek 
och typ. 
Carl Jacob Adlerwald dog 1829. Systersonen Wilhelm Hammarsköld efterträdde Adlerwald som
ledare för bruket. Fideikommisset upphävdes 1831 och ett familjebolag bildades. Wilhelm efter-
träddes vid sin död av brorsonen Carl Wilhelm Hammarsköld, som var driftig, uppslagsrik och
entusiasmerande och hade lätt att få låna pengar. Han startade både stångjärnssmide och spann-
målshandel och köpte in gruvor. Dock råkade han i svårigheter efter våldsamma spekulationer, 
så våldsamma att han åtalades för förskingring. Felsatsningar och åtal fick Hammarsköld att
rymma från den hotande konkursen och en decembernatt 1849 red han bort, lämnade landet, 
reste till USA och kom aldrig åter. Dock säger en skröna att hans döda kropp skickades till Sverige 
i ett piano för att han skulle begravas här. 1850 gick så Bruket i konkurs.

Adlerwald

Fortsättning på nästa sida



Välkomna !

Årsmöte 
2015

Skultuna Hembygdsförening håller sitt årsmöte 
lördag  21 februari, kl. 16.00 

i Hembygdskällaren 
Vallonvägen 20 C

                                                                Efter en lång rättslig process fick Hammarskölds släktingar
äganderätten till bruket. Det ombildades till ett aktiebolag 1860 och man började åter rusta upp. 
Reinhold Theodor Björklund anställdes som verkstadsingenjör. Han konstaterade 
att förhållandena var otroligt ålderdomliga, med en underlig arbetsfördelning 
där det fanns Mästare, halvmästare och kvartsmästare som hade sina egna arbets-
uppgifter. Tillverkningen var hantverksmässig med smältning av metall i öppna 
deglar och sandgjutning. Björklund konstaterar att ”Detta föråldrade skick i alla 
branscher kunde för Brukets bestånd icke längre få fortfara” och började genast
modernisera anläggningar och produktionsmetoder. 1892 stod ett nytt tråddrageri
färdigt. 
Björklund hade också synpunkter på kvinnans roll i förvärvslivet: ”Att använda 
kvinnliga arbetare vore i ekonomiskt hänseende en stor fördel, men få artiklar 
kan sättas under ordnad arbetsfördelning passande för kvinnor”. Han fortsatte under hela sin tid 
att köpa in patent, höja den tekniska nivån och öka uttaget av vattenkraft ur Svartån. 

  

  vid världsutställningarna i Stockholm och Paris, liksom Baltiska utställningen 
  i Malmö. Norrströms dopfunt finns ännu i museet liksom ljuskronan Nord-
  stjärnan, som sitter i glasbutiken. Dock hade man 1895 tvingats låna 300 000 kr i 
  Mälarprovinsernas Bank och dessutom inteckna fastigheterna för ytterligare 
  200 000 kr. En skuldsättning på en halv miljon är mycket hög för 120 år sedan.
  Behovet att få in friskt kapital genom nyemission var akut och 1898 erbjöds 
  för första gången allmänheten att teckna aktier i bolaget.Norrrström

Björklund

Fortsättning från föregående sida

Fortsättning i nästa nummer

Skultuna Messingsbruk, 1873

“Gamle ingenjörn” lyckades om-
skapa Skultuna till ett någorlunda 
välordnat mässingsbruk. När man
deltog i Stockholmsutställningen 
1897 var Skultunas monter en av 
de mer uppmärksammade. Då 
hade också fyra konstnärer knutits
till bruket och den mest kände av 
dem, Carl Hjalmar Norrström, kom
att verka som designer av många
artiklar, ofta i jugendstil. 
Det var Norrströms förtjänst att
                              bruket fick stor 
                                 uppmärksamhet 
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VECKA 07
Måndag    9/2 Stekt falukorv med stuvade grönsaker  

   och potatis
Tisdag 10/2 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 11/2 Panerad fisk med remouladsås 
    och potatis
Torsdag 12/2 Moussaka
Fredag    13/2  Fläskschnitzel med rödvinssås 
    och stekt potatis

Välkommen!
Eie med personal

 Öppettider:
 Måndag - torsdag   11 - 21
 Fredag, lördag         11 - 22
 Söndag                        11 - 20

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Dagens lunch, 75:-          Vardagar kl. 11.00 - 14.00
I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 07 och 08
VECKA 08
Måndag 16/2 Baconlindad chorizo med potatismos
Tisdag 17/2 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 18/2 Lasagne
Torsdag 19/2 Kycklingspett med tzatsiki och ris
Fredag    20/2 Ugnsstekt fläskkarré med äppelmos,  

   sås och potatis

-
 Skultuna Företagarförening

a Företag, föreningar och organisationer i Skultuna, Romfartuna och Haraker  b
Kort rapport från årsmötet torsdag 29 jan. på Å-caféet i Skultuna Messingsbruk
Med representanter från 12 företag/organisationer hölls ett kreativt och trevligt litet årsmöte som bl.a. gav oss 
en ny verksamhetsplan för 2015. Vi kommer t.ex. att fortsätta med våra tematräffar, utveckla samarbetet med 
Skultuna kommundel och den föreningslokal vi fått tillgång till, arrangera företagsexpo och ev. byta namn m.m.
                                      Styrelsen 2015 består av:
  Ordförande Elisabet Sannesjö tel. 021-470 48 02    Vice ordf. Lisbeth Rosenlöf tel. 070-857 83 00
 Sekreterare Jacki Cedervall  tel. 021-18 61 10        Kassör Margau Wohlfart Leijdström  tel. 070-497 24 38
 Ledamot Thomas Klingberg  tel. 021-39 73 14 
 Ersättare Ann-Britt Cedervall Moulton tel. 070-720 78 80       Ersättare Lisa Petersén tel. 021-740 68

Tack till er som trotsade ovädret och kom till vårt årsmöte med flaggan i topp!

Jacki Cedervall      Tel. 021-18 61 10       jacki@kvartersmaklaren.se
Bruksgatan 8, 726 31 Skultuna                         www.kvartersmaklaren.se

 
  

Välkommen att kontakta Din lokala fastighetsmäklare
Har du tänkt sälja / köpa bostad privat? 
Behöver du hjälp med att skriva kontrakt? 
Är du osäker på vad man bör tänka på? Jag hjälper 
gärna till med ett skrivuppdrag och kan vägleda er 
genom affären. Det blir en tryggare privataffär!

 



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

På “G”
•

ÖPPNA FÖRSKOLAN
•  Oskar spelar och sjunger   
    kl.10.30 på måndagar.
•  Onsdagsfrukost kl. 8.30 - 9.30. 
    20 kr/familj.

•
ALLMÄNHETENS ISTIDER

Tiderna finns anslagna 
på hemsidan och i ishallen

Skultunawebben har lagts ner
Skultuna kommundels webbplats (www.skultunakommundel.se) lades ner
fredag 30 januari. Anledningen är bl. a. att gamla servrar behöver bytas
ut och att den framtida kostnaden för webbplatsen då blir för hög i
förhållande till antalet besökare.
Nu hittar du information om Skultuna kommundel på Västerås Stads 
hemsida www.vasteras.se. Här finns t.ex. allmänhetens skridskotider, 
Skultuna biblioteks öppettider, vilka förskolor, grundskolor och äldre-
boenden som finns i kommundelen samt aktuella aktiviteter på Öppna 
förskolan och Vallonens mötesplats.
Västerås stad utvecklar nu en ny extern webbplats som kommer att 
lanseras någon gång i vår. Innan lansering kommer det att anordnas en 
fototävling. 
Håll utkik på www.vasteras.se efter fototävling och premiärdatum! 
När du har frågor som rör Skultuna kommundel är du alltid välkommen 
att kontakta Skultuna kommundelstjänst, måndag – fredag, kl. 08.30–
12.00 på telefon 021–39 38 00. 

Nye förvaltningschefen är på plats!
Nye förvaltningschefen Tobias Åsell tillträdde sin tjänst som planerat 26 januari.
Han bor på Rönnby med sin familj och kommer närmast från tjänsten som grund-
skolechef i Enköpings kommun. Tidigare har han arbetat som rektor i Lindesberg 
och på Rönnbyskolan. Tobias kommer att berätta mera om sig och sina tankar i 
nästa Skultunablad!
Vi hälsar Tobias Åsell varmt välkommen till vår kommundel.



 

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

Bokloppis .............  i samlingssalen hela februari. 5 kr/bok. 
         Kom och köp. Pengarna går till mötesplatsens program !
Kommande .......... Snickeriet har vernissage i samlingssalen 27 februari – 2 mars
Onsdag 4 februari  kl. 10.00  Styrketräning 
     kl. 10.30  Balansträning 
     kl. 13.30  Skultuna hembygdsförening. Bildvisning av Stig Svärd 
       ”Bilder ur Ivar Julins fotosamling av glasnegativ”.
       Vi dricker kaffe tillsammans.
Torsdag 5 februari  kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
     kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
     kl. 11.00 – 11.30  Styrketräning
     kl. 13.00  Teknikcafé
Fredag 6 februari   kl. 10.45  Chi gong med Pia
     kl. 12.00 – 13.00  Skultuna Rotary klubb. Lunchmöte. Egna ärenden
     kl. 14.30  Fredagsfika
Måndag 9 februari  kl. 09.00 – 12.00  Golf 
Tisdag 10 februari  kl. 13.30  Bingo
Onsdag11 februari  kl. 10.00  Styrketräning 
     kl. 10.30  Balansträning 
Torsdag 12 februari  kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
     kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
     kl. 11.00 – 11.30  Styrketräning
     kl. 13.30  Skapande aktiviteterer: Vi gör fjärilar till Vallonens  

      fjärilsträd. Kom & hjälp till. Vi bjuder på kaffe!
Fredag 13 februari kl. 10.45  Chi gong med Pia
     kl. 12.00 – 13.00  Skultuna Rotary klubb har lunchmöte. Föredrags-
       hållare: Barbara Hallström. Våren och sommaren 1945  

      anländer nästan 30.000 överlevare till Sverige från de   
      tyska koncentrationslägren. En av dem var Barbaras syster

     kl. 13.30  Golfmatch, Vallonen - Vallby
     kl. 14.30 Fredagsfika
Söndag 15 februari  kl. 14.00  Lions-dagen på Vallonens mötesplats, 
       Se separat annons!
Måndag 16 februari kl. 09.00 – 12.00  Golf 
     kl. 11.00  Högläsning
     kl. 13.30  Skapande aktivitet: Vi gör fjärilar till Vallonens   

      fjärilsträd. Kom & hjälp till. Vi bjuder på kaffe
Tisdag 17 februari  kl. 13.30  ”En text säger så mycket”. Vi läser texter, lyssnar &  

      dricker kaffe tillsammans i grupprummet på 15
     kl. 14.00  Västerås/Skultuna damklubb har studiecirkel
Onsdag 18 februari  kl. 10.00  Styrketräning 
     kl. 10.30  Balansträning 
     kl. 13.30  Spelstuga på 15
     kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans
     kl. 18.00 – 19.30  Lokala förmågor. Sabrina Widlund sjunger glada, 
       härliga låtar! Smörgås & kaffe finns att köpa.
       Puben är öppen. Fri entrè



 

 Våra direktnummer:
 Johan   021 – 16 44 51
 Emelie   021 – 16 44 52
 Frida 021 – 16 44 53
 Faxnummer  021 – 16 44 55

 E-post: skultuna@handelsbanken.se      Emelie                                        Frida                               
    Strandh                                     Gunstad

Johan 
Gustavsson

Välkommen !

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

Handelsbanken Skultuna lär dig!
Gå på en eller flera kurser/informationsmöten hos oss.

Vi vänder oss till dig som redan är kund eller skulle vilja bli.
Kort beskrivning av kurserna:
Vässa dina fondkunskaper! Vi berättar om hur du skall tänka när du väljer fonder samt 
visar hur du köper och säljer och hur du lägger upp ett månadssparande etc.
Barnsparande. Vi berättar om hur du på ett enkelt och smidigt sätt kan spara till ditt barn 
eller barnbarn.
Spara och Placera A. Vår populära nybörjarkurs där vi lär dig grunderna kring aktier, fonder, 
räntor och hur du bör tänka kring dina placeringar och ditt sparande (kursen är på två tillfällen)
Investeringssparkonto. Det bästa som hänt sparområdet sedan fondernas tillkomst. Vi
berättar om hur det fungerar och visar hur du kommer igång.
Kapitalskyddad placering. Du vill vara med på aktiemarknaden men ta en begränsad eller
mycket liten risk. Då skall du ha en kapitalskyddad placering. Vi berättar hur detta fungerar.
Internetbanken. Vi lär dig hur du enkelt kan sköta många ärenden via din dator.

Kurstillfällen: 
Torsdag 12 februari    kl. 12.00 - 13.00
Kapitalskyddad placering
Torsdag 12 februari       kl. 17.00 - 18.00
Kapitalskyddad placering
Måndag 16 febuari        kl. 11.00 - 12.30
Internetbanken
Torsdag 19 febuari         kl. 17.30 - 18.30
Barnsparande
Torsdag 26 febuari        kl. 17.00 - 18.30
Vässa dina fondkunskaper
Onsdag 4  mars kl. 11.00 - 12.30
Internetbanken
Onsdag 4 mars   kl. 13.00 - 14.00
Kapitalskyddad placering
Måndag 9 mars  kl. 13.00 - 14.00
Investeringssparkonto
Torsdag 12 mars            kl. 17.00 - 18.30
Spara och Placera A, del 1 

Torsdag 19 mars            kl. 17.00 - 18.30
Spara och Placera A, del 2 
Torsdag 2 april            kl. 10.00 - 11.00
Internetbanken 
Torsdag 2 april            kl. 17.30 - 18.30
Kapitalskyddad placering 
Torsdag 9 april  kl. 17.30 - 18.30
Barnsparande  
Torsdag 16 april  kl. 17.00 - 18.30
Vässa dina fondkunskaper 
Torsdag 23 april  kl. 17.30 - 18.30
Barnsparande 
Torsdag 7 maj  kl. 17.00 - 18.30
Spara och Placera A, del 1 
Torsdag 21 maj  kl. 17.00 - 18.30
Spara och Placera A, del 2 

OBS ! 
Kurserna är 

populära och blir 
snabbt fulltecknade ! 

Anmäl dig på  
021-16 44 50

Anmäl dig redan nu till önskad kurs
eller anmäl intresse av något område, 

så ordnar vi en tid som passar dig! 


