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				 Hej!
				 Fick du avnjuta någon semla i går? Fettisdagen inföll ju som sig bör 9 februari.

Nu är det å andra sidan ingen katastrof om man missar det. Semlorna står där både i god tid före Fettisdagen och
efteråt. Numera dessutom i allt flera varianter. Annat var det förr! En sort. En dag. (möjligen dagen efter också). Sen var
det inte mer med det. Jag minns att jag såg fram emot den där dagen och att det räckte bra med en dag.
Nästa dag på programmet är Alla Hjärtans Dag, som traditionsenligt firas på Valentins namnsdag. Söndag 14 febr.
är det dags. Aldrig dyker det väl upp så många presenttips som nu och försäljningen av blommor och choklad slår
ständiga rekord. Här kan jag tycka att en dag är bättre än ingen dag men att varje dag egentligen borde innehålla
kärleksfulla gester mellan människor och så är det väl förhoppningsvis också!
Februari är en kort men innehållsrik månad. I år är månaden dessutom en dag längre. Skottår minsann. Den som
vill ta chansen att fria till sin käresta 29 februari kan ju börja planera för det nu. Den dagen är för övrigt första dagen
på vårt sportlov. Vi hinner orda mer om det eftersom nästa nummer av Skultunabladet hinner ut före dess.
Nu till kåsören: Inbjuden denna gång är en gammal bekant som fanns i Skultuna när jag jobbade som föreståndare
på Bruksskolan och några år till. Han inspirerade många med sin sång och musik och bjöd på all sin glädje och energi.
Det är säkert många som minns honom med värme. Välkommen Anders Caringer. Ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

På musikens vingar...

1976 - Carl XVI Gustaf ingår äktenskap med Silvia Sommerlath. Ingemar Stenmark vinner det mesta. Björn Borg
vinner Wimbledon. Vi får en borgerlig trepartiregering med Torbjörn Fälldin. Jimmy Carter blir ny president i
USA och Ulf Lundells bok Jack dyker upp. Men också Astrid Lindgren med ”Pomperipossaskatten”. Och gröna
vågen svepte fram till Mangårdsbyggnaden i Hägervallen just det året.
Storfamiljen med Pelle, Maggan, Kicki, Ingemar, Maj-Len och Anders längtade efter att prova en ny livsstil. Vi
levde vår dröm. Jodå, det föddes flera barn under de fem år vi bodde där. Och några vilsna tonåringar kunde
bo hos oss också. Lärde känna dem i Persboskolan, där jag jobbade som musiklärare. Och några missbrukare
ville ibland ha tak över huvudet. Vi bodde nära tillsammans, men hade ändå tillgång till våra privata områden.
Praktiskt och andligt trevade vi oss fram genom bland annat familjemöten där vi listade vem eller vilka som
kommande vecka var ansvariga för matinköp, matlagning, toastädning, övrig städning, gemensamma räkningar,
trädgårdsskötsel, eldning och lite annat. Visst förekom det lite knorr och små misshälligheter, men på det stora
hela var det en särdeles lärorik tid och vanvettigt roligt hade vi ofta. De flesta av alla våra vänner (det blev många)
kom nyfikna på besök till det exotiska och originella kollektivet. Även alla våra föräldrar och syskon naturligtvis.
Eftersom Ingemar (Olsson) och jag var konfirmandledare dök det ofta upp högar med konfirmander också.
Vi var ständigt i rörelse. Och så utforskade vi givetvis vår nya omgivning som innehöll det sällsamma släktet
Skultunabor.
I Skultuna fanns på den tiden Missionskyrkan, där vi genast engagerade oss med sång, musik och musikal.
Snart föddes den vildvuxna kören Mässingers med Nisses Popband. Vi hade en öppen och varm gemenskap
med tillåtande atmosfär. Den samhörigheten stärktes när vi ibland for iväg på kortare turnéer. Ingemar och
jag skapade ett allsångshäfte för att, mot alla odds, få tonåringarna på ungdomsgården i Bruksskolan att sjunga
för full hals. Inte många trodde att det var möjligt, men det var det och det blev en hyfsat lång och gemenskapande tradition en kväll i veckan.
Biografen i Skultuna blev en tummelplats för Persboskolans musikaler. Jag skrev texter & musik, eleverna fick
diskutera och korrigera för att sen sjunga, spela och agera. I de allra flesta föreställningarna hade vi nåden att
			
samarbeta med blivande storstjärnorna Esbjörn Svensson och Magnus Öström
			
i kompgruppen. I inspelningsstudion hemma hos generöse Per-Erik Jonsson
			
fick vi möjlighet att spela in alla låtar med och utan sång så att eleverna kunde
			
repa in låtarna när det passade dem. Effektivt sätt att jobba. Åtskilliga är de
			
elever som med kropp, själ och hjärta, bidragit till så många dråpliga och
			
betydelsefulla minnen.
			
Tack, alla gamla fina elever, för många starka och dyrbara upplevelser!
Anders Caringer
			
		

		
		

Skultunabladet trycks av Edita Bobergs AB, ett Klimatneutralt Företag som är Svanen-licensierat,
ISO 9001-, ISO 14001- och FSC®-certifierat.
www.editabobergs.se
Kontakta Johnny Forsberg, johnny.forsberg@editabobergs.se, 021-81 55 28, för hjälp med er trycksak

Skultuna Företagarförening

SKUFF

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

Rapport från vårt ÅRSMÖTE torsdag 28 januari
i lokalen på Mäster Jacobs väg 25 d, Skultuna

Med 10 närvarande medlemmar genomfördes föreningens 6:e årsmöte sedan omstarten 2011.
Hela mötet genomfördes med sedvanliga frågor och val. Utifrån en inkommen motion behandlades
en särskit viktig fråga i slutet av mötet, nämnligen Ska föreningen finns kvar eller ej?
Majoriteten i den lilla gruppen röstade för en nedläggning och frågan ska därför avgöras slutgiltigt vid ett extra årsmöte i början av mars. Gruppen konstaterade med beklagande att detta
ställningstagande nu krävs eftersom varken tillgången till kostnadsfri lokal eller de program som
erbjudits under 2015 lyckats väcka särskilt stort intresse.
Styrelsen har nu i första hand uppdraget att förbereda det extra årsmötet och därefter agera
utifrån stadgan. Blir det ännu ett nej till fortsatt verksamhet ska föreningen avslutas formellt och
ett medlemsmöte ska hållas för att redovisa de sista insaterna från styrelsens sida.
Blir det inget avgörande beslut om en nedläggning fortsätter arbetet med en verksamhet som
till största delen är en fortsättning av planen för 2015, men där betydligt större engagemang från
medlemmarna kommer att behövas för ett bra verksamhetsklimat för föreningar och företag, ortsutveckling och samverkan.
Elisabet Sannesjö, ordförande

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

Conny

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

Välkommen till EXTRA ÅRSMÖTE måndag 7 mars kl. 18.15

i lokalen på Mäster Jacobs väg 25 d, Skultuna

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

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
Svenne
Välkomna !

Styrelsen

SKULTUNA IS

Vi säljer, monterar
Just nu
och renoverar
har vi
skorstenar och
kampanj
kaminer.
på utvalda
Vi utför även murmodeller från
och putsarbeten

Contura

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

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

		

Seriematcher - Ishockey i Kvarnbackahallen
Fredag 12 februari kl 19.00 		 SIS A - NIK Karlstad
De senaste resultaten för SIS hockey:

Hemmamatchen mot HC flyers den 2/2 vanns av Skultuna med 6-4.
Hemmamatchen mot Guldsmedshytte SK den 5/2 vanns av Skultuna med 6-3.
Just nu ligger SIS 3:a i all-trean och lag 1-3 spelar vidare.

Lottning inför slutspelet

- se hemsidan www.skultunais.se

OBS! Nytt datum för årsmötet 2016
Tisdag 22 mars

kl. 18.00 på Mäster Jacobs väg25, Skultuna

Välkomna !
Kansliets öppettider: Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 09.00 - 11.30

Tillfälle att rida och titta på Islandshästar
• lördag 30 januari på Åkerby i Haraker •
Trots blåst, regn och
ett allmänt ruggigt
väder blev det en
välbesökt dag.
Vädret uppvägdes
av programmet som
alla duktiga ledare
ungdomar och barn
bjöd på tillsammans
med fina hästar.
Många besökare var
på plats. Små och
stora tog chansen
att rida, titta på
uppvisningar, träffa
bekanta, fika & äta
hamburgare m.m.

Unna dina fötter lite omvårdnad,
de ska bära dig genom hela livet!
Medicinsk fotvårdsbehandling
Fotvårdsbehandling, hembesök
Vårtbehandling
Fot- och underbensmassage
Underbens- och fotspa
Frans & brynfärg (inkl. plockning)
Medicinsk hand & nagelvård
Handmasssage

450 kr
550 kr
230 kr
300 kr
620 kr
350 kr
450 kr
110 kr

Piercing - Vaxning - Presentkort - Butik

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

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Välkomna till

Kjell Kriegs Sjukgymnastik
Leg. Sjukgymnast och Cert. Akupunktör

		•
		•
		•
		•
		•

Jag behandlar:
Ryggbesvär, manuellt och
i traktionsbänk
Nacke, axlar och skuldror
Knä- och höftledsbesvär
Tennisarmbåge och andra
inflammatoriska besvär
Spänningshuvudvärk och migrän

								
								
		
								
								
								
					
								
								

100 kr/besök
eller frikort.
Öppettider

Måndag - fredag
kl. 08.00 - 16.30
Tidsbokning

070 - 642 76 66

Tel. 070 - 642 76 66

© Text & foto: Elisabet Sannesjö

Skultuna Vårdcentral, Västeråsvägen 32

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
goda l
knö

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

Fredag 19 februari
!
S
B
O
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Tel: 0225 - 211 14

Vi säljer även honung och sylt

Frisör & Shop
Om 3 veckor har jag semester
a 3 - 10 mars b
Boka gärna din tid i god tid!

Välkommen
till en frisör nära dig
- för hela familjen !
Rose-Marie Alm
Diplomerad hårolog

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

En kärleksgåva
Alla Hjärtans Dag, stundar !
Varför inte unna dig själv en kärleksgåva
eller dela med dig till någon som är riktigt
betydelsefull för dig!

Erbjudande
12 - 16 februari får Du 100 kr rabatt
på helkroppsmassage.
Ordinarie pris 600:-

Boka enklast
dina tider

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

Välkommen !
Linda Magnusson
Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se

Musikgudstjänst i Skultuna kyrka
söndag 7 februari, kl. 17.00

Nytt på Skultuna Fabriksbutiker!

En fantastisk musikgudstjänst hölls i Skultuna kyrka
7 februari. Utanför kyrkobyggnaden hade mörkret
sänkt sig och luften var mättad av fukt. Inne i kyrkan
var bänkarna fyllda av människor som njöt av värmen
och ljuset både i det talade orden och i sångerna
och musiken.
Samlingen av duktiga sångare och musiker var också
stor. Förutom församlingens egna körer från Haraker,
Romfartuna och Skultuna var Önsta Vokalensemble,
Önsta Toner, Cantate Domino, Tillberga kyrkokör och
Skultuna Vokalensemble på plats tillsammans med
instrumentalisterna:
Folke Dahlgren (gitarr),
Hannes Tidare (bas)
Johan Hiultman (slagverk),
Micke Winterqvist (piano)
Maria Agstam Häggqvist (melodika)
Musik: Hannes Tidare. Texter: Maria Agstam Häggqvist
(med två undantag då var och en skapat både texten & musiken)

När jag lämnade värmen i kyrkan följde tonerna med
mig tillsammans med stoltheten över alla dessa
människor - inte minst vår egen strålande präst Maria!

Elisabet Sannesjö

Öppet

Måndag - Fredag
11 - 18
Lördag - Söndag
11 - 17
Skultuna Messingsbruk, Bruksgatan 8

www.skultuna.com

Tel. 021- 783 01

Välkomna till

Årsmöte
2016

SkultunaHembygdsföreninghållersittårsmöte

lördag 27 februari, kl. 15.00
i Hembygdskällaren
Vallonvägen 20 C

www.hembygd.se/skultuna
Att se ett ungt par som
älskar varandra är inget under;
men att se ett gammalt par som älskar
varandra är det bästa man kan få se.
William Makepeace Thackeray

e
m
i
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Fil

Västeråsvägen 23

Tel. 021-700 80

Pizza-Kebab-Sallad-Pasta-Hamburgare-Grill
Erbjudande kl. 11-21 t.o.m. 24/2
Pizzor nr 1 - 40, hamburgare, sallader,
kebabtallrik, kebabrulle.
Pizzasallad och måltidsdryck ingår!
Öppet

59:-

Måndag-fredag kl. 11 - 21 • Lördag-söndag kl. 12 - 21

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

Harakers Hembygdsförening hälsar välkommen till

FilmTime i Harakers Bygdegård
söndag 21 febr. kl. 15 (mattiné) och kl. 17 (vuxen)

För mer information, se hemsidan www.hembygd.se/haraker

Har du en smartphone ?
Skaffa då Handelsbankens mobiltjänst
Med denna tjänst kan du bland annat:

• se saldot på dina konton • flytta pengar mellan konton
• betala räkningar • handla fonder • ... samt mycket mer
Kom in på kontoret

ha med dig telefonen och en legitimationshandling
så hjälper vi dig igång omedelbart !
Våra direktnummer:

Johan
Ida
Ville
Faxnummer

021 – 16 44 51
021 - 16 44 52
021 – 16 44 53
021 – 16 44 55

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Bild i
nästa
annons

Välkommen
till oss!
Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Ville
Torppa

www.handelsbanken.se/skultuna
© Foto: Elisabet Sannesjö

telefon: 021 - 16 44 50

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

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

•

Skultuna
Kommundelsnämnd
Onsdag den 24 februari
sammanträder nämnden
i Skultuna kl. 16.30
på Skultunagården.
Mötet börjar med
allmänhetens frågestund.

Välkomna!

•

		 •

Salabadet tisdagen den 16 febuari.
Vi hyr den varma bassängen mellan kl.11 - 12.
Anmälan till oss. Ni badar gratis

		 •

Onsdagen den 17 februari stänger vi kl. 11.
Familjecentrum har planering under lunch och
eftermiddag.

				
				
				
				

		 •

Torsdagen den 18 februari öppnar vi kl.10.30.
Vi har möte på morgonen.

		 •
				

Sopplunch måndagen den 29 februari kl.11.30.
Ingen anmälan. Det är bara att komma.
25 kr vuxen och barnen gratis.

				

				

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 10 februari
kl. 09.00 Mjukgympa.
OBS! Byte av dag denna vecka
		
kl. 10.00 Styrketräning
				
			
kl. 10.30 Balansträning för damer & herrar
		 kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 En text säger så mycket
		
Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr
Torsdagen den 11 februari

kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter inställt

kl. 10.00 – 10.45 Obarnsliga barnsånger.
			
Fri entrè
			
För alla åldrar. Välkommna!
kl. 13.30 Bingo i hobbylokalen
Fredagen den 12 februari
kl. 09.15 Hänt i veckan & manikyr
kl. 12.45 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 15 februari
kl. 09.00 Golf på innebana
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00 Högläsning

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 18 februari
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa för damer och
			herrar
kl. 14.00 PRO har veteranvetartävling
Fredagen den 19 februari
kl. 10.30 Chi gong med Pia
kl. 09.15 Hänt i veckan & manikyr
kl. 12.00 Skultuna Rotaryklubb har lunchmöte
med föredrag av Boda Backe fårgård
kl. 14.30 Fredagsfika

Söndagen den 21 februari

Lionsdagen på Vallonen

kl. 14.00 – 15.30
Lions bjuder på uppträdande av gruppen

”Hissdur”
och kaffe med semla.

Ica Supermarket Skultuna förgyller Vallonen
med tulpaner.

Tisdagen den 16 februari
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 10.30 Chigong med Pia
kl. 11.00 Tipspromenad sitter uppe i
		
glaskorridoren. Rätta svaren ges under
		
allsången med Fotbollsgrabbarna
kl 11.00 Högläsning
kl. 13.00 – 16.00 IPad kurs. 4:e av 7
kl. 13.30 Allsång med Fotbollsgrabbarna.
		
Lotteri. Vi dricker kaffe tillsammans

Måndagen den 22 februari
kl. 09.00 Golf på innebana
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00 Högläsning

Onsdagen den 17 februari
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning för damer & herrar
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Bildvisning av Skultuna hembygds		
förening med Stig Svärd.
		
Vi dricker kaffe tillsammans, pris 20 kr.

Välkommen

Tisdagen den 23 februari
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 10.30 Chigong med Pia
kl. 11.00 Tipspromenad sitter uppe i
		
glaskorridoren
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.00 – 16.00 IPad kurs 5:e av 7

till
Vallonens mötesplats

Haraker på bredbandskartan

Nu gör vi ett nytt försök att få bredband till centrala Haraker.
En ny förening, Harakers Bredband ekonomisk förening, är under bildande för östra delen av Haraker för
att täcka den vita fläck på bredbandskartan som är kvar sedan Svanå och Romfartuna dragit fiber.
Föreningen består av ordförande Björn Lindström, sekreterare Torbjörn Ericson och kassör Bengt Ericson,
IT specialisten Per Lindström och informatören Jacki Cedervall.
De av er som är medlemmar i Harakers Byanät och tillhör den del som inte innefattades när Svanå fick
fiber kommer automatiskt att föras över till den nybildade föreningen. Harakers Byanät ek. förening gäller
nu bara för den västra delen av Haraker (Svanå).
Kostnader för att få ut bredbandet till östra sidan är för närvarande inte klart utan kommer att presenteras
när föreningen kommit längre i projekteringen. Kostnaden är avhängig av hur stort intresset blir. Vi räknar
med att de flesta tar tillfället i akt att ansluta sig så vi får tillgång till de stödpengar som finns för en utbyggnad. Då krävs det att merparten av de boende är med.
Varför ska vi då ha fiber? Allt fler myndighetskontakter och omvärldsbevakning sker via internet idag.
Med fiber får du en snabb och stabil uppkoppling till internet som inte är beroende av väder och vind som
den mobila anslutningen eller ADSL. Fibern har också extremt hög kapacitet och ger inte några begränsningar som den mobila anslutningen. Det ger också fler möjligheter att utveckla landsbygden med nya
entreprenörer eller utveckling av befintliga verksamheter genom att snabbt kunna kommunicera med
omvärlden utan att vara begränsad vare sig det gäller kapacitet eller tid.
Du kan redan nu teckna dig som intressent (inte bindande anmälan).
Gå in på www.haraker.se, Bygdegårdsföreningens hemsida.
Där hittar du en flik ”intresseanmälan för bredband via fiber”.
										Styrelsen genom

									

Margau Wohlfart Leijdström

