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SKULTUNA IS
Tel. 076-945 76 76

Västeråsvägen 33, Skultuna www.skultunais.se

Årsmöte tisdag 21 februari kl. 18.00
på Vallonen.
Handlingar finns att läsa på kansliet

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

www.romfartuna.se
Förhandstips!

Årsmöte lördag 18 mars kl. 10.00
i Klockargården.

Vi bjuder på förmiddagsfika!

Styrelsen

Lasses Däck & Motor
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Skråmsta, 070-380 88 75
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Service och reparationer
av bilar och småmaskiner
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Läs också om bland annat:

Kåseriet: Oförglömliga minnen
Familjescouting
Poliokonsert, 18 februari
Programmet på Vallonens mötesplats
Fira Alla Hjärtans Dag på Brukshotellet
Drop-in vigsel i Skultuna kyrka 14 febr.

Hej! Peppar, peppar... än har jag inte halkat omkull i det hala väglaget, men jag

... Svenska Dagbladets reportage om Sören från Stockholmsmässan resulterade i
att en herre i kamelhårsulster kom till vår monter och bad Sören välja ut det bästa av koppar, som vi hade med.
Herrn var totalt ointresserad och samtalade under tiden med sina vänner. När sakerna var framplockade sa
han bara: “Jag tar dem”. Eller den gången ...
... Kungen och Silvia besökte Stockholmsmässan och Silvia blev mycket intresserad av vårt snurrande monterskåp. Kungen och livvakterna gick vidare utan att Silvia märkte något. Plötsligt upptäckte hon att hon var ensam
och undrade:"Vart tog Kungen vägen?" så vi talade om åt vilket håll de hade gått.

Bakom oss har vi lämnat julgransplundringar och barrande granar, framför oss har vi Alla Hjärtans Dag med bland
annat drop-in vigsel i Skultuna Kyrka, festsupé på Brukshotellet, en röd ros till kärestan eller kanske bara en helt
vanlig dag med helt vanlig vänlighet. Trots sina medeltida rötter är firandet av dagen ganska sent etablerat i Sverige.
Efter några trevande försök i slutet av 50-talet dröjde det till 1985 innan dagen markerades officiellt i våra kalendrar.
I Finland skedde det ett par år senare, 1987, där med benämningen Ystävänpäivä (”Vändagen”)

Till sist, men inte minst, minns vi alla de rara och trevliga äldre människor, som delat med sig av sin kunskap
om de äldre sakerna och hur de användes. Detta har vi sedan kunnat dela med oss av till alla dessa intresserade
och vetgiriga yngre människor, som besökt oss genom åren.

		

			
har, som alla andra, förfasat mig över hur läskigt halt det blev när det regnade.
Kalla droppar föll och frös direkt till klar is på ytorna där de landade. Grusade gångar var lika hala som slät asfalt.
För att jag skulle ta mig över gården hemma fick jag välja gräsmattan så långt det var möjligt. Ute på vägen stod
bilarna stundtals helt stilla medan en och annan låg i diket. Sedan upphörde regnet och temperaturen höll sig runt
nollan. Ett par plusgrader gav lätt tö, så pass att fukten hölls igång, ett par minus gav återfrysning. Ingen dag hann
isen försvinna, bara vara mer eller mindre hal. Fortsatt försiktighet vid bilkörande, cyklande och promenader anbefalles.

Fortsättning från förra sidan g

Tack för alla dessa oförglömliga möten!
Sören och Vivianne Forsman

Kåsör i detta nummer blev ett par. Det var inte första gången jag frågade, men när jag tittade in hos Skultuna
Antik härom veckan fick jag äntligen napp. Vivianne log kryptiskt och sa “Tja, vi kan väl försöka” och så blev
det. Det alltid kul att titta in i den innehållsrika och välordnade lilla butiken och gärna växla några ord med dessa
vänliga och gediget kunniga personer. Välkomna Sören och Vivianne Forsman!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare
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Oförglömliga minnen

1985 flyttade vi till Skultuna, där vi öppnade antikhandeln och 2004 fick vi möjlighet att hyra in oss hos
Silvergruvans Antik i Sala. Mesta tiden ägnas åt att rengöra, putsa, fixa, tvätta och stryka. Inget glamourliv
precis, men det uppvägs med råge av allt vi fått uppleva under åren. Då menar jag inte bara de stora galorna
och eventen vi varit inbjudna till, utan det är mötena med människor, unga och gamla, kända och okända,
som lämnat de starkaste intrycken. Som den gången ...
... vi var inbjudna som ett pittoreskt inslag i VIP-avdelningen på GastroNord-mässan, då Lasse Berghagen efter
guidad visning i vår monter tar i hand, tackar och bugar så djupt, så att jag med mina 155 cm är blir längre
än denne storvuxne man. Eller då ...
... vi var i Helsingborg på mässa. Det var en underbar julikväll, vi hade redan planerat kvällens grillning på
vandrarhemmet med goda vänner. En halvtimme före stängning kom en man och ville titta på en kopparhink.
Efter att ha plockat fram ca 10 hinkar hade hans fru tröttnat och gått vidare. Han kunde inte bestämma sig för
vilken han skulle ta, så han tog alla för att, som han sa, "använda dem som papperskorgar på mitt företag i
Schweiz". Gissa om vi blev snopna. Eller den gången ...

putsarbeten

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

Handelsbanken
Alltid öppet!

... på invigningen av Stockholmsmässan då Ian Wachtmeister ropar till oss: "Hur går det, Skultuna?" Sören
svarar med det av Ian myntade uttrycket: "Här är det drag under galoscherna". Besökarna runt omkring
jublade och klappade händerna. Eller då ...

Vi finns här när du behöver oss
på kontoret, i telefonen eller på Internet.
Du kan nå oss alla dagar, dygnet runt, hela året!

... vi kom på 5:e plats i publikens omröstning av favoritstolen. Vår stol var en toalettstol med mahognysits och
vattenbehållare med kedja att dra i vid spolning. Stolen kom från Surahammars Station. En gammal förpackning
av toalettpapper med glättad baksida bars upp av en liten betjänt i trä och kungatavlan satt på plats på väggen.
Eller då ...
... vi var bjudna till Carl-Jan Granqvist på långfredagslunch. Huvudrätten var lax, som skulle ätas så att ett kors
bildat av benen låg kvar på fatet. Så långt var allt gott och väl, men .. efterrätten var nyponsoppa (det enda jag
inte tål att äta) med biskvier och vispgrädde. Sören var nyfiken på hur jag, med Carl-Jan som bordsgranne, skulle
fixa detta. Jag åt upp biskvier och grädde och spred sedan ut den lilla skvätten soppa runt om på tallriken. Allt
löste sig till det bästa. Eller den gången ...
... när vi under Vattenfestivalen i Stockholm var inbjudna att bo hos Babbi Wallenberg i hennes stora hus längst
ut på Djurgården där finlandsfärjorna passerade precis utanför vårt fönster. Då berättade hon, i förtroende,
sin mycket fascinerande levnadshistoria för oss. Eller, för många år sedan, då ...
... Leif GW på sitt bullrande karaktäristiska sätt sa :"Vilken tur att min fru inte var med. Då hade ni inte haft
något kvar att sälja". Eller då ...
Fortsättning på nästa sida g
		

		
		

Skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är Svanen-licensierat,
kvalitetsledningssystem OMS- och FSC®-certifierat.
www.atta45.se
Kontakta Johnny Forsberg, johnny.forsberg@atta45.se, 021-81 55 28, för hjälp med er trycksak

Välkommen !
Våra direktnummer:

Terése
Pierre
Ville

021 – 16 44 51
021 – 16 44 52
021 – 16 44 53

Faxnummer

021 – 16 44 55

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Ville
Torppa

Pierre
Terése
Ahl Lejderud Sjölander

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

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
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öppna förskolan
• Babybokprat! Torsdagen den 9 februari ses vi på Biblioteket

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

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

mellan kl. 9.30 - 11.00, sen har vi öppet på Öppna förskolan
		 mellan kl. 11.00 - 13.30.
• Salabadet, tisdagen den 14 februari! Vi badar mellan kl. 11 - 12.
Vi betalar. Ni badar gratis. Anmälan till oss.
• Stängt måndagen den 20 februari.
		 Vi är på utbildningsdag med förskolorna.
• Sopplunch! Måndagen den 27 februari kl. 11.30.
		 25 kr för vuxna och barnen äter gratis. Välkomna!
Se även separata annonser om

shÅppen och Poliokonsert

Skultuna FRITIDSGÅRD ÖPPNAR KLUBB ALLA DAGAR I VECKAN!
Klubbens öppettider:
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

kl. 14.50 - 17.00
kl. 14.20 - 17.00
kl. 14.50 - 17.00
kl. 14.20 - 17.00
kl. 14.00 - 17.00

Klubben
riktar sig
till elever
i årskurs
5 och 6

Varje dag serveras “mellis”
kl. 15.00 - 15.30
Vid frågor så ring
tel. 021-39 38 99

Välkomna!
Mari, Tessan,
Micke och Mommo

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 8 februari
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Högläsning på 15
		
		
kl. 11.00 Gymnastik
					
			
kl. 14.00 Bingo
Kväll:
Centerkvinnorna har möte
				
Torsdagen den 9 februari
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgymnastik för damer och herrar.
Första gången gratis!
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 13.30 Trivselträff på Mariagården med
		
Lars Håkansson. Anmäl till mötes		
platsen om du vill ha skjuts.
Fredagen den 10 februari
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 10.30 – 12.30 “Herrarnas” samlas i hobbyn
och lagar Janssons frestelse, pratar och minns!
Även för dig Herre som inte bor på Vallonen!
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 13.30 Golfmatch Vallonen/Vallby
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 13 februari
kl. 09.00 Bangolf
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15, inställd!
		
Vi kör fredagen den 17 istället!
kl. 13.30 Balansträning med Annika
Tisdagen den 14 februari
kl. 09.00 - 12.00 I Pad kurs 4
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15
kl. 13.00 Tipspromenad i glaskorridoren
kl. 14.00 Damklubben har studiecirkel om 		
”Vänern runt med Västkustpärlor”
kl. 14.00 Vi dricker kaffe, äter alla hjärtans bakelse
och lyssnar på hjärtats sånger på cd i matsalen.
Vi får rätta svaren på tipspromenaden.
Onsdagen den 15 februari
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Trädgårdstäppan på 15
		
Vi sår frön och planerar
kl. 11.00 Gymnastik på 15
kl. 14.00 Teknikcafé

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 16 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. 11.00 Gymnastik i samlingssalen
kl. 14.00 Bollkul med Helge och Pia
		
Vi dricker kaffe tillsammans
Fredagen den 17 februari
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15. OBS!
kl. 12.00 – 13.00 Rotary har lunchmöte med
			
föredragshållare och förläggare
		
Arne Olofsson ”Aron Olnafors”
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 18 februari
Poliokonsert, se separat annons
Söndagen den 19 februari
kl. 14.00 Lionsdagen.
		
Lions bjuder på kaffe & semla samt
underhållning av ”Vestarna”
Måndagen den 20 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 Stickcafé
Tisdagen den 21 februari
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 09.00 – 12.00 I Pad kurs 5
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15
kl. 14.00 Allsång med Fotbollsgrabbarna
		
Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr
Onsdagen den 22 februari
kl. 09.30 “Mini-röris” tillsammans med barn
		
i samlingssalen
kl. 10.30 Storbilds-memory i samlingssalen
kl. 14.00 Filmvisning med dricka & popcorn
		
Ring till Vallonens mötesplats för att få
reda på vilken film det är!

