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Vi säljer,
Justmonterar
nu
och renoverar
har vi
skorstenar och
kampanj
kaminer.
på utvalda
Vimodeller
utför ävenfrån
muroch putsarbeten

Contura

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

-

Restaurang

Falafel
Fried mix

Rullar

shawerma

90:- Meawerma

Rullar

-

shish kebab

95:- Shish Kebab

Rullar

95:- Araboburger 95:-

Falafel, tomat, saltgurka,
aubergine, blomkål och
hummus.

Köttbitar, tomat, saltgurka, Köttspett, tomat, pesilja,
persilja och vitlöksås.
potatis och vitlöksås.

Fatso

Kycklingbitar, sallad,
vitlöksås, saltgurka och
potatis.

90:-

Falafel, tomat, persilja,
mynta, rädisa. saltgurka,
kikärter. och hummus.

Felfel flame 90:-

Falafel, tomat, lök, mynta,
jalapeno, saltgurka, stark
sås och tahina.

Chickerma

burgers
Nötkött 160 gram, ost,
hamburgersås, vitlöksås.

95:- Shish Tawooq 95:- Obaraburger 95:Kycklingspett, tomat, sallad, Kyckling 160 gram, ost,
hamburgersås, vitlöksås.
potatis och vitlöksås.

Shattarma 95:-

Kyckling/köttbitar, tomat,
jalapeno, saltgurka och
stark sås.

Hot Shish

95:-

Kyckling/köttspett, tomat,
jalapeno, saltgurka och
stark sås.

Narburger 95:-

Kyckling/nötkött 160 gram,
ost, jalapeno, vitlöksås,
stark sås.

drinks
Svart kaffe
Caffe latte
Espresso
Mocha
Capuccino
Turkish tea
Tea latte

15:20:15:20:20:20:20:-

side orders

Taboule
16:-/hg
Hummus
16:-/hg
Aubergineröra 16:-/hg

Till alla menyer serveras pommes frites och dryck

Öppet: Söndag - torsdag 10.30 - 19.00
		
Fredag - lördag 10.30 - 20.00

Västeråsvägen 26 A

Skultuna Centrum

tel. 0738 - 39 38 32

				 Hej!
				 Strax dags för sportlov! Alltid bra med lite omväxling. Många barn och ungdomar

är kvar på hemmaplan och det finns en del att göra både i Skultuna och Västerås, som man kanske inte hinner med
annars. Några reser bort några dagar eller kanske hela veckan. Den som gillar sovmorgnar kan få chansen att njuta
av det och lite längre orkar man väl vara vaken på kvällen. Förutom omväxlingen är det ju riktigt bra om man till och
med hinner längta efter skolan och kompisarna. Jag önskar att alla får några sköna dagar tillsammans med vänner
eller nära och kära oavsett var ni befinner er. Vardagen tar snart vid igen!
Nu till kåsören denna gång. Det är bäst att smida medan järnet är varmt och allt startade egentligen med att
jag hittade ett blått sånghäfte i bokhyllan med rubriken “97 låtar”. Anders Caringer och Ingemar Olsson hade knåpat
ihop det för många år sedan och det fick mig att minnas samarbetet och ungdomsverksamheten på gamla härliga
Bruksskolan i Skultuna. Jag bjöd in båda som kåsörer. Anders minnen kunde du läsa om här i förra numret. Nu kan du
ta del av några av Ingemars tankar och minnen. Vill du läsa mera har han ju gu´bevars gett ut flera böcker t.ex. “Tro,
pop och kärlek” och thrillern “Utvisningen” och om du vill lyssna på hans musikaliska talanger finns flera cd:n att
välja på. Varmt välkommen Ingemar!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Kändisar

Jag bodde i utkanten av samhället i fem år. På ”norra Europas största jordbruk”(!): Kilometervida åkrar, höga
silos, en imponerande maskinpark och fyrahundra biffkor. Nå´n kilometer från det stora jordbruket låg - och
ligger - det lilla samhället. Inte pyttelitet, men ändå: Skultuna.
Efter några år tyckte jag att jag kände nästan alla. Det var förstås inte sant, men när jag gick och handlade,
eller rörde mig runt kiosken och busstorget tyckte jag ändå att de flesta ansiktena verkade känna igen mej.
Det var positivt. Särskilt när dom log, men egentligen räckte det med att dom visade att dom hade sett mej.
För det är kanske det allra viktigaste i en människas liv: Att vara sedd!
Det var i Skultuna jag skrev sången ”Du vet väl om att du är värdefull”.
Kan det finnas ett samband? Ja, antagligen.
Jag är uppväxt i Stockholm. Efter att ha pendlat till skolan med tunnelbanan i många år, började jag visserligen
känna igen en del personer, som reste på samma tider som jag. Men det var (nästan) aldrig nån som hälsade,
ingen på stan som visste vem jag var, eller brydde sig. Jag var anonym.
I Skultuna, däremot, träffade jag ofta samma människor, vi gick till samma affärer, hade många gemensamma
upplevelser och anledning att säga ett par ord då och då. När jag blev bekant med en skultunabo, blev jag automatiskt känd av hans eller hennes familj, vänner, arbets- eller skolkamrater också. Ett nätverk av olika människor
i olika åldrar och med olika intressen. Härligt! Jag fanns i ett sammanhang och jag var någon. Jag var sedd!
- Vad ska du bli när du blir stor?
- Jag ska bli känd!
En vanlig fråga och ett lika vanligt svar.
Men - om det nu verkligen är vad man innerst inne vill - hur når man dit?
Ett bra svar kunde vara: Flytta till Skultuna! … eller till nån annan mindre ort, om du inte redan bor på en sån.
I ett mindre samhälle blir du automatiskt känd. Där är det omöjligt att dölja sig i mängden. Det är alltid nå´n
som vet vem du är, vad du heter, var du bor, vad du gör på dagarna, vad du tycker, tänker och tror. Ja, ingen vet
förstås precis allt. Du kan själv välja hur mycket du vill avslöja … och för vem. Men du är absolut inte anonym.
				
Helst vill man förstås vara omtyckt också. Inte bara känd.
				
Men psykologin säger att det allra värsta för en människa är att vara ignorerad.
			
Det är faktiskt värre än att vara hatad!
				
Hjalmar Söderberg skrev om oss människor att ”man vill bli älskad, i brist därpå
			
beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad”.
				
Intressant!
				
Det betyder fördel Skultuna. Där är alla kändisar.
				
				
				

		

Ingemar Olsson
Artist och författare
www.ingemarolsson.se

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

Erbjudande
till alla, vecka 8 - 10

Sportlovs-duokur

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

Påminnelse!
EXTRA ÅRSMÖTE

måndag 7 mars kl. 18.15

Välkommen till SAIK
Skultuna
Allmänna Idrottsklubb
Skultuna AIK arrangerar tillsammans med Skultuna Rotaryklubb

Barnens Vasalopp

i lokalen på Mäster Jacobs väg 25 d, Skultuna Lördag 27/2, kl. 10 - 13 vid Tibble Arena
Huvudfråga: Ska föreningen
Barnen som åker skidor får medalj och diplom
upplösas eller finnas kvar?
efter loppet.
Därefter konsekvensbeslut utifrån resultatet.
Hundspann för barn med rörelsehinder finns
Välkommen ! Styrelsen
på plats.
Har du inga skidor så låna av oss.

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

Filial till Svennes Vitvaror i Västerås
- nu även butik i Skråmsta

Välkomna!

OBS! Vid snöbrist ställs loppet in

För mer information se vår hemsida

www.skultunaaik.se

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 !

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

Ta med en kompis, dotter/son eller din
käraste och njuuut av en stund tillsammans !
Sportlovs-duokur är en skön upplevelse för två
med kurbad och avkoppling i relaxen med frukt
och juice. Här ingår även ansiktsrengöring, ansiktsmask och ansiktsmassage som avslutas med en
skön dagkräm.

Västeråsvägen 23

Tel. 021-700 80

Pizza-Kebab-Sallad-Pasta-Hamburgare-Grill
Dagens Lunch 75:Vardagar kl. 11 - 14

Bröd, salladsbuffé & kaffe ingår. OBS! Dryck
ingår hela dagen, kl. 11 - 21, i alla maträtter !
Öppet

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

Specialpris nu, för två: 1000: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

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

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna Telefon: 076-645 76 76
e-post: Skultunais@hotmail.com
www.skultunais.se

Nytt!

• E-post: Skultunais@hotmail.com • Telefon: 076 - 645 76 76

Träningsmatcher på Kvarnbackavallen, lördag 5 mars
Kl. 10.00 F 04/05 SIS - IFK Västerås

Du kommer
väl ihåg
Skultuna
Hembygdsförenings
årsmöte
lördag 27 febr.
kl. 15.00

Kl. 11.30 F 03/04 SIS - Ekeby BK

SIS Hockey slutade på 4:e plats i All-trean

Alla barn är välkomna till SIS på sportlovet!

		
		

Tisdag 1 mars kl 10.00 - 11.00
Torsdag 3 mars kl 14.00 - 15.00

Fotbollskul m.m.
Fotbollskul m.m.

SIS startar tre nya flicklag

F 06/07, F08/09 och F10/11. Intresserad av att vara med? Kontakta kansliet

Kansliet

					
• Kansliet har stängt torsdag 25 februari.
					
• Under vecka 8 och 9 nås kansliet enbart via e-post.
		 Påminnelse: Årsmöte 22 mars 2016, kl.18.00 på Mäster Jacobs väg 25

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

Välkommen
till oss!
Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Ville
Torppa

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

telefon: 021 - 16 44 50

För presentation på denna sida intervjuar vi då och då
en medarbetare i Skultuna kommundelsförvaltning.

Denna gång presenterar vi skolkurator Cecilia Borg.

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

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”
Öppna förskolan

Sagostund på torsdagar!
Vi flyttar verksamheten till biblioteket
på torsdagar mellan kl. 09.30-10.30,
där bibliotekarie Eva, kl. 10, läser,
pratar och tipsar oss om böcker för
små barn. Därefter har vi öppet som
vanligt kl.11-13.30 på Öppna förskolan
Babyrytmik - tisdagar kl.12.30.
I babyrytmiken samspelar du med ditt
barn genom sång, rörelse och rytmer
Passar barn mellan 4-8 månader.
Ingen anmälan. Det är bara att komma
Datum som gäller är 1, 8, 22, 29 mars
och 5, 19, 26 april.
”Tänk att storkar orkar”
Under våren på onsdagar tänkte vi
prova att ha en samling med mer
rörelse och sång. Rörelserna anpassas
efter ålder på barnen som deltar.
Fotografen kommer!
Tisdag 19 april mellan kl.14.30-17.30
kommer Anette Ibsen (samma som förut)
att vara hos oss. En bokningslista
finns på Öppna förskolan. Vi önskar
att ni i första hand kommer in och
skriver upp er på listan.
Sportlovet!
Vi har öppet som vanligt, Välkomna!

•

Måndagsklubben
7:e mars kl. 16 - 19

Vi bjuder in till ett stort ”Nalle kalas”!
Både Nalle Phu och Bamse fyller jämt
i år. Självklart bjuder vi på tårta.
Kl. 17.30 blir det musikunderhållning
av Sussie och Eva från Tibble och en
nalletipspromenad finns att gå.
Ta gärna med din egen nalle!
Kvällens mat är lasagne med sallad.
Vuxna 20:-. Barn 10:-. Gratis för de minsta.

GillaMåndagsklubbenpåfacebookför
aktuell information!
Välkomna!

Snabbfakta
Namn: 		 Cecilia Borg
Ålder: 		 46 år
Familj: 		 Maken Rickard, döttrarna Celin 15 år
			 och Lovisa 13 år, bonusson Didrik 19 år
			 och Mohammad 10 år.
Intressen: Resa med husbil runt om i Europa
Favoritfärg: Rosa och turkos

Vad gör du på dagarna?

Som skolkurator arbetar jag med den psykosociala miljön i skolan. Jag
erbjuder råd-, stöd-, kris- och konfliktsamtal till elever och deltar i värdegrundsarbetet t.ex. arbete mot diskriminering och kränkande behandling.
Som skolkurator är jag en del i elevhälsoteamet som finns på skolorna.
Utöver detta så handleder jag Here4U eleverna och Idrottsrådet.

Vad är ditt första intryck av skolorna i Skultuna?

Mitt första intryck är att skolverksamheten i Skultuna är mycket väl organiserad. Man ser till elever med särskilda behov och har mindre undervisningsgrupper, vilket jag tycker är bra. Mycket av arbetet bygger på samverkan
i Skultuna, vilket jag finner jättepositivt. Kyrkan, ICA, Mimer, Familjecentrum,
Bibliotek och Fritidsgård samverkar kring Skultunas barn och ungdomar.

Vad är roligast i ditt arbete?

Roligast med att vara skolkurator är kontakten med barn och ungdomar. Barn
lever här och nu och ibland har vi vuxna en hel del att lära av våra barn.
Att som skolkurator få inge barn hopp genom samtal är enormt tillfredställande.

Vad är det bästa med Skultuna?

Tanken kring samverkan, att inte alla driver ”egen låda” utan att så många är
positiva till samarbete. Jag är övertygad om att det är ett arbete som lönar
sig i längden.

Vad skulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare?

Att jag är glad över möjligheten att få jobba med era barn och ungdomar
här i Skultuna.

Biblioteket

Är du intresserad
av att vara fadder/mentor till ett ensamkommande flyktingbarn?
Kontakta biblioteket så hjälper vi till med att förmedla kontakt!
021-393825 eller skultuna.bibliotek@vasteras.se
Onsdag 24:e februari stänger biblioteket 16.00
SPORTLOV PÅ BIBLIOTEKET - Vi har öppet som vanligt hela veckan
Måndag kl. 13-19 Tisdag kl. 11-17 Onsdag kl. 13-17
Torsdag kl. 13-19 Fredag kl. 11-14
• Tisdag 1 mars kl. 11-14 kan du pyssla med pärlarmband på biblioteket.
• Hjälp oss lägga pussel! Vi har ett sprillans nytt 1000-bitarspussel som vi
behöver få hjälp att lägga. Vi packar upp det på måndag morgon och det
ligger kvar tills vi är klara med det!
Se även separat annons om shÅppen!

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 24 februari
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning för damer & herrar
		
kl. 11.00 Högläsning
					
			
kl. 13.30 Bingo i hobbylokalen
		kl. 18.00 Stickcafé
Torsdagen den 25 februari
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa för damer & herrar
			
Det finns fler platser. 		
		
Första gången gratis!
kl. 13.30 		
Teknikcafé
Fredagen den 26 februari
kl. 09.15 Hänt i veckan & manikyr
kl. 12.45 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 27 februari
V 75, lämna 20 kr till Pia eller Lillemor om du vill
vara med och spela. Vi äter pizza från pizzeria.
Pris 50 kr
Anmälan senast den 25/2
Söndagen den 28 februari
kl. 14.00 Skultunasångarna
Måndagen den 29 februari
kl. 09.00 Golf på innebana
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Bingo i hobbylokalen
Tisdagen den 1 mars
kl. 09.00 – 12.00 IPad kurs. Obs! Förmiddag
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 13.00 Film på 15
kl. 14.00 Damklubben har studiecirkel
		
i samlingssalen
Onsdagen den 2 mars
kl. 08.30 Väntjänstmöte. Obs! Byte av dag
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning för damer & herrar
kl. 11.00 Högläsning
kl 13.30 En text säger så mycket.
		
Temat för dagen är vinterfåglar.
		
Vi dricker kaffe tillsammans. Pris 20 kr

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 3 mars
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
Mjukgympa för damer & herrar.
kl. 09.00 		
Gratis vid första tillfället.
			
			
Sedan 30 kr/gång
kl. 12.30 – 15.30 ca. tider
Utflykt till Västerås flygmuseum.
Målgrupp: Herrar
Vi åker färdtjänst eller bil.
Anmälan till mötesplatsen.
Priser: Färdtjänst 80 kr. Inträde 80 kr. Fika 35 kr.
Fredagen den 4 mars
kl. 09.15 Hänt i veckan & manikyr
kl. 10.30 Chi gong med Pia
kl. 12.00 Skultuna Rotaryklubb har lunchmöte
		
med föredrag av Roger Haddad
kl. 13.30 Golfmatch Vallonen – Hammarby
		
Kom gärna och titta!
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 7 mars
kl. 09.00 Golf på innebana
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00 Högläsning
kl. 18.00 Västerås/Skultuna damklubb har möte
med underhållning ca. kl. 19.00
Du dam som inte är med i klubben men vill lyssna
på Lennart Uhrby som berättar om ”Min sommar”
är välkommen. Vänta utanför samlingssalen på
insläpp strax före kl. 19.00
Tisdagen den 8 mars
kl. 09.00 – 12.00 IPad kurs. Obs! Förmiddag
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 10.30 Chigong med Pia
kl. 13.00 IPad kurs
kl. 13.00 Film på 15
Onsdagen den 9 mars
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning med Annica,
		
för damer & herrar.
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.00 Film på 15
kl. 13.30 – 15.45 Teknikcafé med frågestund
		
i Samlingssalen.
Vi bjuder in för att diskutera om
			
IPad. Kom gärna och var med!
			

Unna dina fötter lite omvårdnad,
de ska bära dig genom hela livet!
Skultuna Villaägareförening
Årsmöte		Torsdag 17 mars
Tid
		Kl. 19.00
Plats 		Vallonens mötesplats,
		matsalen
Program 		Årsmötesförhandlingar
För mer information om föreningen
se vår hemsida:
www.villaagarna.se/skultuna

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.

Vi bjuder på smörgås, dryck, kaffe/te och kaka
Anmälan senast måndag 14 mars till:
Viktor
tel 752 12 bov.aitman@tele2.se
Birgitta tel 702 22 mouquet1@tele2.se
Välkomna hälsar Styrelsen

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

