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     Hej! 
    Snart har barnen sportlov och saknaden av snö har ju inte varit ovanlig de senaste 
åren. Visst finns den, men inte i önskad utsträckning just här. Lyckligt lottade kanske får kontakt med snön genom 
att åka några mil norrut. Så här såg det ut i Sälenfjällen för en vecka sedan. Vi som stannar på hemmaplan får helt
    enkelt syssla med något annat än just snö den kommande
    veckan. Det finns mycket kul att hitta på ändå och naturen har 
    vi ju inpå knutarna. Att göra ett besök i skogen med korv och
    bröd i packningen är ju en helt möjlig bedrift och några tips  

  hittar du även här i bladet.

    Med en blick i kalendern kan jag bland annat konstatera att vi
    har fastlagssöndagen framför oss, 26 februari, och fettisdagen, 
    tisdag 28 februari. Fastlagen är en kristen högtid som består
    av tre dagar som föregår fastan. Fastlagssöndagen är den första
    av dessa tre dagar och fettisdagen är den tredje. Fastan, som
pågår i 40 dagar fram till påsk, inleds  sedan på askonsdagen, som i år alltså är onsdagen den 1 mars. 
I det här årets första nummer konstaterade vi att vi ska fira Skultunabladets 50:e utgivningsår och emellanåt visa
prov på den förr så populära “Veckans Skult”. Så här ritade Lars Ljungqvist framsidorna i februari för 40 år sedan.

Kåsör denna gång. Nu har jag bjudit in en gammal bekant som alltid haft många järn i elden och som alltid bidragit
till den lokala samhällsutvecklingen med fullt engagemang. När jag för andra gången började arbeta i Skultuna, 1986,
träffade jag Ulla. Hon i sin roll som politiker i nämnden och jag som tjänsteman. Det jag minns bäst är henns goda 
förmåga att lyssna, glimten i ögat och att hon alltid var representativ och noga med sina uttalanden. 
Välkommen Ulla Mörck. Nu är ordet ditt!                                                                        Elisabet Sannesjö
                             ansvarig utgivare

Allt har sin tid
Min första tanke när jag kom till Skultuna var “Här tänker jag inte bli gammal!“ Det har nu gått drygt 50 år 
sedan dess. Jag fick ett roligt jobb på Östra Verken, min man jobbade redan där. Jag fick möjlighet att ut-
vecklas inom HR, vilket innebar rekrytering och anställning av arbetskraft, arbetsrättsärenden, utbildnings-
aktiviteter m m.  Arbetet innebar möten med människor från olika bakgrund och kulturer vilket föder stor 
ödmjukhet.

Vid 55 års ålder och olika omstrukteringar av företagen valde jag att starta eget och blev HR-resurs vid Östra 
Verken. Både  roligt och lärorikt. Att driva eget företag är en stor utmaning eftersom allt är beroende på vad
man själv kan åstadkomma. Tänk att det på 70-80 talet fanns ca 900 anställda där och nu dryga 100 talet, 
med andra ägarförhållanden, 

Norrbottning, Kalixbo och maken värmlänning  från Kristinehamn. Vi hamnade i Skultuna. Det var jobben som 
tog oss hit. Till att börja med bodde vi i lägenhet. 1974 flyttade vi till Kvarnbacka. Där fanns 48 hus, fyllda med
barnfamiljer. Vi hade många aktiviteter tillsammans, volleyboll, tennis och en fika på gräsmattan emellanåt.  
Bilfria vägar att köra cykelrally på bidrog också till bästa tänkbara miljö för barnfamiljer.

Jag slutade mitt arbete inför 70-årsdagen som firades i NewYork, därifrån åkte vi sedan vidare västerut. Vi 
bilade bland annat till Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles och San Fransisco. En oförglömlig resa!

Vad gör man all ledig tid som pensionär? Började ta pianolektioner, trots lite stela fingrar. Tyvärr flyttade 
pianoläraren från orten. Inte klarar jag någon boogie voogie, men väl en psalm eller någon annan sakta låt 
och med båda händerna!! 

Allt har sin tid. Som pensionär uppskattar vi vårt boende på Kvarnbacka lika mycket nu som när vi först kom 
hit. Nu passar det oss med närheten till en fantastisk vårdcentral, apotek, tandläkare, bank  m.m . Allt på 
gångavstånd. Vi är också ett gäng glada bridgespelare som träffas en gång per månad. Vi har jättekul!

Både min man och jag har varit jägare, vi har också seglat många år i Mälaren och ofta slussat i Stockholm 
till dess vackra skärgård, men med mycket tungt omkringarbete så har vi lagt det på hyllan.

Fortfarande har jag svårt att som pensionär slå mig till ro. Alla dagar blir inte fyllda. Är sedan många år enga-
gerad i politiken i Skultuna och på senare år även i Västerås. Är nämndeman vid Västmanlands tingsrätt, ett 
hedersuppdrag som är både spännande och intressant. Ett sätt för allmänheten att få insyn i domstolarnas
verksamhet.

Vi har en dotter boende i Täby och en son i Västerås. Båda har sina arbeten i Stockholm city. Fyra härliga 
barnbarn, 3 killar och en tjej, räknas också till glädjeämnena. De behöver inte vår tillsyn längre, men nu ser 
vi fram emot en ny säsong på golfbanan tillsammans med dem.

Skultuna har fantastiska idrottsanläggningar, konstgräs, ishall, parkourbana, mountainbikespår och ett fint 
friluftsbad. Jag önskar att Skultuna skall växa och utvecklas så att vi får behålla all den service vi har, kanske 
en ny skola på sikt, det vore väl toppen!

Vi ses!
Ulla Mörck

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 



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

 

Dags att se över din pension
Boka en tid hos oss för en pensionsgenomgång 

så får du koll på hela pensionen

Välkommen !

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

Handelsbanken

Våra direktnummer:
Terése   021 – 16 44 51
Pierre              021 – 16 44 52
Ville 021 – 16 44 53

Faxnummer  021 – 16 44 55

E-post: skultuna@handelsbanken.se
Terése 

Ahl Lejderud
Ville                               

Torppa
Pierre

Sjölander

Angående bygglov för Skogsgårdsvägens HVB-hem
 I dagarna har radio P4 Västmanland rapporterat om att Skogsgårdsvägens HVB-hem för ensamkommande
flyktingar är ett ”svartbygge”.  Jag har vid några tillfällen fått frågan varför vi fortfarande driver verksamhet 
trots att det inte finns något bygglov för fastigheten. 
Kommundelsförvaltningen har ett avtal med individ- och familjenämnden att driva HVB-hem för ensam-
kommande. Förvaltningen har alltså till uppdrag att driva verksamheten inuti fastigheten på allra bästa 
sätt vilket vi är väldigt glada för. Kommundelsförvaltningen ansvarar dock inte för fastigheten eller för 
bygglovsprocessen. 
Tag gärna kontakt med mig vid eventuella frågor.
Tobias Åsell
Direktör, Skultuna kommundelsförvaltning
tobias.asell@vasteras.se    tel 021-39 38 05



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

Med anledning av den omtalade och fläckvis besvärande halkan rapporteras här ett omvänt perspektiv: Grabbarna 
i Käpplinges lokala transportgrupp hade synpunkter på grusningen, även om dom löste problemet elegant just här!
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Ännu fler skäl att vara stolt 
över företagsamma människor 

och verksamheter i 
Skultuna kommundel!

Jag besökte Antikmässan i Älvsjö 
19 februari.

Där fanns Bovallens Antik 
med en fantastiskt fin monter.
Mässingssaker från Skultuna 
fanns i det närmaste överallt. 

Text & foton © Elisabet Sannesjö





Att Idas mamma Inga-Lill lyste som
en sol är lätt att förstå och en stolt 
pappa fanns också i publiken!

Text & foton © Elisabet Sannesjö

Rapport från en helkväll i Harakers bygdegård 15 februari

Fullsatt i Harakers Bygdegård. Publiken samlades med stor förväntan på
vad de strax skulle få uppleva. Det blev minst sagt en härlig kväll där det 
bjöds på medryckande musik i ett brett spectra, med gamla godingar som 
Ulla Billqvist genombrottslåt “Min soldat” och toner vi minns från Alica Babs, 
Duke Ellington och många andra. Pausen gav tillfälle till trevliga pratstunder.

De sex unga kvinnorna i 
gruppen “Who´s Your Mama”, 
• Elin Nygren, 
• Jenny Nilsson, 
• Charlotta Andersson, 
• Stina Andersdotter, 
• Emma Lönnestål 
och Harakers egen 
• Ida Karlsson gjorde succe. 

Dagen därpå, 16 februari, väntade nästa framträdande
- då på Falu Jazzclub. Vi önskar dem både lycka till och 
välkomna tillbaka!
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Odlargaranterad King Edvard, Folva, Serafina 
och mandelpotatis från egen odling

Tel:  070 - 719 83 55
Vi säljer även honung och sylt 

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Fredag 3 mars
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Sveriges 

godaste 

knöl

  
  Damlagsspelare 
         sökes!
    Romfartuna GIF söker  

  spelare till Damlaget

Det spelar ingen roll om du har haft uppehåll några
år, vilken ålder du har eller om du inte har möjlig-
het att träna vid alla tillfällen - alla är välkomna, 
bara du tycker att det är kul med fotboll! 
Lagets spelare har olika bakgrunder, från elit till
ungdomsfotboll och är i olika åldrar. 

Tveka inte 
- hör av dig eller kom förbi på en träning 

(se kalendern på laget.se)
Under säsong tränar vi i Hökåsen.

För mer information kontakta någon av tränarna:
  Stefan Qvist tel. 073-620 16 03
  Wictoria Zetterberg tel. 076-249 07 33

“Romfas” damer vann 7-mannaserien 2016 och 
vill gärna köra 11-manna detta år, därför söker vi 
efter fler spelare.
Kom och prova. Tillsammans är vi starka! 

Lions Club i Skultuna 

Lions loppis 
i Brännugnsbacken i Skultuna 

har öppet lördag 8 april kl. 11-15
Vi tar redan nu tacksamt emot 
allehanda saker, gärna påskpynt. 
Vi behöver fylla på förråden.

  För inlämning kontakta:
  Birgit Andersson, 021-709 06, 
  birgitbengt@gmail.com
  Alf Johansson, 070-234 44 39, 
  alf.j-son@telia.com
  Carin Lundgren, 070-741 58 73, 
  carin.lundgren@quicknet.se

Välkommen till vårt loppis och tack 
för att du hjälper Lions hjälpa!



  
 
         
                     
  

      

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”
•

ÖPPNA FÖrSKOLAN
• Baby bok-prat. Torsdagen den 
  23 februari på Biblioteket 
  mellan kl. 08.30 - 11.00
• Sopplunch med nybakt bröd!   
      Måndagen den 27 februari   
      kl. 11.30. 
      Vuxna 25kr och barn gratis.   
      Ingen anmälan. Det är bara 
      att komma.
• Sportlovet! Vi har öppet   
      måndag - onsdag.
      Torsdag stängt.

•
ALLMäNHETENS iSTidEr 

i Kvarnbackahallen
Vecka 9, sportlovet

Måndag   27/2    09.00 – 16.45
Tisdag    28/2    09.00 – 16.45
Onsdag        1/3    09.00 – 16.45
Torsdag     2/3     09.00 – 17.45
Fredag       3/3     09.00 – 16.45
Lördag      4/3     09.00 – 13.45  
   15.15 – 17.45 
Söndag      5/3      09.00 – 17.45       

Måndagsklubben

Måndagsklubben 6:e mars, kl. 16 - 19
på fritidsgården/biblioteket/GA-hallen

ikväll serveras makaronilåda med sallad.
20 kr för de stora. 10 kr för de små. De minsta (under 2 år) äter gratis.

The Travel Team säljer kaffe och fika hela kvällen.

Kom och testa att rida på en mekanisk rodeotjur, 
hoppa i hoppborgen och pyssla på bibblan!

Ingen anmälan. Endast mat & fika kostar pengar.

Välkomna alla - stora som små 
önskar

Öppna förskolan, fritidsgården & biblioteket

  

Onsdagen den 22 februari
kl. 09.30  Miniröris tillsammans med barn från  

 förskolan. I samlingssalen.
kl. 10.30  Storbilds-memory i samlingssalen.
kl. 14.00  Filmvisning. (Aktuell film anges på anslags-
tavlan i entrén) Dricka och popcorn finns att köpa.
Vi dricker kaffe tillsammans. Fika 20 kr.
Torsdagen den 23 februari
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00  Mjukgympa
kl. 09.30  VLT
kl. 11.00  Gymnastik i samlingssalen
kl. 14.00  PRO har årsmöte
kl. 14.00  Bollkul med Pia & Helge. Njut av choklad, 
vispgrädde och nybakta bullar på uteplatsen. 
Ta med dig jacka, vantar, mössa och kom ut en stund!
Fredagen den 24 februari
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika med tårta 25 kr
Lördagen den 25 februari
kl. 17.00 – 19.00   Vi spelar på V 75. Lämna 20 kr 
till Pia om du vill vara med. Vi äter pizza och tittar 
på trav, 50 kr med kaffe och kaka. Anmälan till Pia 
Måndagen den 27 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. 14.00  Promenadgruppen utgår från entrén.
Tisdagen den 28 februari
kl. 08.30  Väntjänstmöte
kl. 09.00  I Pad kurs 6
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15 inställd
kl. 14.00  Bingo
kl. 14.00  Damklubben. Studiecirkel i samlingssalen
kl. 17.00  Informationsträff för anhöriga - se annons
Konsulenterna från anhörigstöd presenterar sig
och verksamheten. Anmälan till mötesplatsen.
kl. 17.30 – 19.00  Kulturcafé i matsalen med semla 
& kaffe. Underhållning av Martin Persson. Pris 40 kr.
Anmälan till mötesplatsen.

Onsdagen den 1 mars
kl. 09.00  Brukarrådsmöte
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Trädgårdstäppan
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Teknikcafé
kl. 16.00 – 20.30   Underhållning ”Den som glad är” 
i Tillberga medborgarhus. Anna Bromee hyllar Lill-
Babs och Siw Malmkvist. Entré och mat: 150 kr.
Färdtjänst 80 kr. Anmäl intresse till mötesplatsen!

Torsdagen den 2 mars
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30  VLT
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Tipspromenad och korvgrillning med 
Skultunas scouter. Korv m. bröd 10 kr, saft 5 kr, kaffe 10 kr

Fredagen den 3 mars
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning
kl. 12.00  Rotary. Lunchmöte med föredrag av  

 Mariam Afrasiabpour från IKKR
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 13.30  Golfmatch mot Hammarby
kl. 14.30  Fredagsfika
Måndagen den 6 mars
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 13.30  Balansträning med Annika
kl. 14.00  Promenadgruppen utgår från entrén
kl. 18.00  Damklubben har månadsmöte
Tisdagen den 7 mars
kl. 09.00 – 12.00  I Pad kurs 7
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning
kl. 11.00  Ingen gymnastik i dag
kl. 14.00  Filmvisning (Aktuell film anges på anslags-
tavlan i entrén) Vi säljer popcorn och dricka!
Vi dricker kaffe tillsammans! Fika 20 kr. 
Onsdagen den 8 mars
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 10.00 – 12.00  Åsas Mode har klädförsäljning 
kl. 14.00  Bildvisning av Skultuna hembygdsföre- 

 ning med Stig Svärd. Bilder från bruket.
kl. 17.00 – 20 00  Mimer har samlingslokalen

Biblioteket
Sportlov på biblioteket

  Öppettider
  Måndag  kl. 13-19
  Tisdag kl. 11-17                                 
  Onsdag  kl. 13-17
  Torsdag  kl. 13-19
  Fredag kl. 11-14

Varje dag 
har vi en ny tipspromenad/tävling 
med fina bokpriser!
Tisdag kl. 11.00  
Gruffalon, för barn 3-6 år. 
Lyssna på sagan, måla teckningar. 
Biblioteket bjuder på frukt!
Tisdag - onsdag, kl. 13-16 
är det pyssel med Karin. 
Biblioteket bjuder på frukt!

   
Se även separata annonser om:

shÅppen, bygglov för Skogsgårdsvägens HVB-hem 
och Informationsträff för anhöriga



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

Frisör &  Shop   

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Välkommen till 
salongen för hela familjen!
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

Västerås stads anhörigkonsulenter kommer till Vallonen och informerar om anhörigstöd.
   När:  Tisdagen den 28 februari
   Tid:  kl. 17.00 – 17.30
   Plats:  Vallonvägen 15 – 17

  Efteråt - kl. 17.30 - 19.00 - bjuder Vallonens Mötesplats dig som anhörig på semla, kaffe och 
  underhållning av Martin Persson
  Anmälan till Pia Willén, tel. 021- 39 39 10 eller pia.willen@vasteras.se
  Tala gärna om ifall du blir kvar på underhållning och kaffe.

Välkommen! 
Anhörigcentrum ligger på Nygårdsgatan 12 i Västerås. 

Det är en mötesplats för dig som stöder, hjälper eller vårdar någon i din familj eller närhet. 
Där kan du träffa anhörigkonsulenter, få information och anhörigvårdarkort, 
umgås med andra som är i en liknande situation, gå kurser eller delta i gruppsamtal. 

Du behöver inte ha ett särskilt ärende för att komma dit. 

Informationsträff!
Tisdagen den 28 februari
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