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    Hej!
    Tja, det har rört på sig en del sedan sist. Startfältet för finalen i Melodifestivalen är
    klar och vi får snart veta vem som ska representera Sverige den här gången. 
29 februari fick Alicia Vikander en Oscarsstayett för bästa kvinnliga biroll, som hon spelade i filmen “The danisch girl”.
Onsdag 2 mars föddes en ny liten svensk prins, Oscar Carl Olof, som raskt blev utnämnd till hertig av Skåne och fick 
plats tre i succesionsordningen, efter storasyster Estelle och mamma Victoria. Det verkar som om namnvalet tagits 
väl emot av svenska folket och upplevs som både folknära och värdigt.
Oscar - keltsikt namn med ursprunglig från fornisländskan och med betydelsen gudaspjut,  
Carl    - ett fornnordisk namn som betyder fri man. 16 kungar har hetat Karl. 
Olof    - ännu ett fornnordiskt namn som betyder ättling eller fädrens arv och har varit kunganamn både i Norge och Sverige.
Vasaloppet är avklarat för i år och lite mer om det kan du läsa längre fram i bladet. Nära kopplat till det gigantiska 
arrangemanget är många mycket duktiga och oumbärliga föreingar, organisationer och inte minst fjällräddningen. 
Vi var i Sälen några dagar och fick se lite av deras arbete redan före Vasaloppssöndagen. I Tandådalen hade en man 
försvunnit och sökpådraget var stort. En envist cirkulerande helikopter och många scotrar letade i ett helt dygn innan 
han återfanns. Vilse men välbehållen. Tack och lov för det!
Kåsören denna gång är en kvinna som arbetar i Skultuna. Hennes föregångare, Peter Håkansson, skrev sitt kåseri 
här i nr 12, 2012. Rektor på Tibbleskolan och Romfartuna skola. Hon presenterade här i bladet av Skultuna kommun-
delsförvalning för första gången i juni 2015, i nr 13 närmare bestämt. Hon har ett viktigt arbete i vår kommundel
och vi önskar henne all lycka med att göra ett gott jobb för våra barn. För deras framtidsbygge behövs engagerade 
vuxna både i förskolan, skolan och hemma. Välkommen Annica!
Elisabet Sannesjö, 
ansvarig utgivare

Livets resa...
Jag är uppväxt på landet, med hårt arbetande föräldrar som drev lantbruk med många djur. En mamma som
  var politiskt aktiv vid sidan om arbete och familj. Jag minns somrarna i hölasset som jag alltid 
  stod i och hjälpte till, så att mina hästar skulle få foder. Jag döpte varje kalv, hjälpte till att ge dem
  mjölk, klappade och pysslade om dem. En vacker dag kom slaktbilen och hämtade ”Knoll och 
  Tott”, ja kalvarna hette så. Det var sorligt men väldigt lärorik, det var livet. 
  Min mamma visste tidigt att jag skulle bli ledare, hon förstod det när jag lekte lekar med min bror.
  Jag bestämde vad vi skulle leka och hur vi skulle leka. Brorsan gjorde alltid som jag sa, även den  

 gången då jag matade honom med cigarettfimpar som han tuggade i sig så snällt. Jag blev även
  kallad för statsministern i skolan, vilket inte var så kul just då, för man ville gärna vara som alla 

 andra. 
Mitt stora intresse har varit hästar och det är just hästintresset som fört mig vidare till att arbeta med 
människor och viljan att leda. Jag utbildade mig till ridlärare, gymnasielärare och så småningom till rektor. 
Min uppväxt har påverkat mig enormt i mitt sätt att se på saker, min värdegrund och inte minst mitt sätt 
att leda. Detta är nog svaret på varför jag hamnade i Skultuna, för det liknar min uppväxt. Vacker natur, 
småskaligheten och engagemanget man har när man bor här. Jag brukar tänka på varför jag hamnade i 
skolans värld och svaret är nog att jag var en av de elever som inte passade in. Jag minns på gymnasiet, då
jag frågade min lärare varför man måste kunna detta? Jag tyckte frågan var relevant, men det tyckte inte 
han, så jag tillbringade resten av lektionen utanför dörren. 
Skolk var ganska vanligt och det gick bättre att skolka förr, för då hade inte skolan samma kontakt med 
föräldrarna. Jag blev ju ganska ”skaplig” ändå, tyckte mina lärare så här i efterhand. Mitt brinnande intresse 
är att skapa en skola som passar alla. Vi har 
mycket att lära och att göra inom detta område 
och målet är att alla elever ska minnas skolan 
som en positiv och lärorik period.
Annica Avelin

                   Tibbleskolan                                     Romfartuna Skola

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

Tel: 0225 - 211 14
Vi säljer även honung och sylt 

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Sveriges 

godaste 

knöl

        Fredag 18 mars
        kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna
OBS!

Lions Club i Skultuna 
LIONS PÅSKloppis, 

Lördag 19 mars, kl. 11 - 15
Brännugnsbacken i Skultuna 

Välkommen att fynda!

LIONS STIPENDIER 2016
Vem/vilka tycker du ska få ett Lionsstipendium 2016?

Lions delar ut tre stipendier á 3.000 kr 
inom områdena idrott, ledarskap och kultur.

Vi vill få hjälp med nomineringar!
Skicka förslag och motivering senast 1 maj 2016 till Stöd- och hjälpkommittén 

via e-post till: larsgoran.bergquist@gmail.com  
Kom ihåg att även skriva ditt eget namn!

Hjälp Lions Hjälpa Hjälp Lions Hjälpa



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

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
               Svenne      

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
                   

Välkomna !

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

 
I väntans tider?

Gravid-massage
 En bra massage från första veckan
 i graviditeten till förlossningen.

Efter förlossningen erbjuder vi 

Mamma-mage-träning
För mer informtion 

se vår hemsida eller facebook.

Välkommen ! 
Linda Magnusson

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

Boka enklast 
dina tider 

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

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

JuST nu 
har vi 

KaMPanJ 
på utvalda 

modeller från 
COnTuRa

Medicinsk fotvårdsbehandling    450 kr
Fotvårdsbehandling, hembesök   550 kr
Vårtbehandling  230 kr
Fot- och underbensmassage   300 kr
underbens- och fotspa    620 kr
Frans & brynfärg (inkl. plockning)  350 kr
Medicinsk hand & nagelvård    450 kr
Handmasssage  110 kr

Piercing - Vaxning - Presentkort - Butik

Unna dina fötter lite omvårdnad, 
de ska bära dig genom hela livet!

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. utbildad undersköterska.

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

Vasaloppet - söndag 6 mars 2016
Det har nog inte gått någon förbi att Vasaloppet har gått av stapeln. Världens största långlopp på skidor! 
Sedan det första loppet 1922 har 92 Vasalopp genomförts och över en miljon människor deltagit. I år deltog 
15.800 personer och loppet sändes i SVT för 50:e gången. På hemmaplan hade nog många velat se Johan 
Olsson i skidspåret, men hans revbensskada hindrade honom i år. Dock fanns 273 andra västmanlänningar
i spåret att vara stolt över!
Det 90 km långa loppet vanns i herrklassen av John Kristian Dahl, Norge, på tiden 04:08:00. Damklassen 
vanns av tjeckiskan/österrikiskan Katerina Smutné, på tiden 04:17:56. 
När startskottet går i Berga by är det en imponerande syn när alla dessa åkare ger sig iväg, men bäst överblick 
får man nog faktiskt hemma i TV-soffan. På myren ovanför den trånga upploppspassagen väntade fjäll-
räddningen med reservstavar till elitåkarna. Därefter gav de sig iväg för att hantera uppgiften som sjuk-
vårdare längre från i spåret. Allt eftersom tiden gick drogs repet längts banan. Det gällde för alla som ville 
i mål att hinna i tid. Gråmulet väder, men ett fint Vasalopp. Vi gratulerar alla som deltog!   Elisabet Sannesjö

Foton ©: Maria Sannesjö



Lite om
beskärning av 

fruktträd
  VArför? 
  ö föryngra
  ö motverka sjukdomar och skadeinsekter 
  ö släppa in vinden och låta solen nå frukten
  ö få större och finare frukt
  ö ta bort mossa
  ö forma 
  När?
  Äpple och päron på vintern. 
  Stenfrukter på hösten.
Vattenskott på sommaren. Ta tidsmässig hänsyn till remontering 
d.v.s när växten återkommer fler än en gång per säsong med blommor & frukter
Det mesta går bra att ansa i juli, augusti och september.
Hur?
fundera först över hur du vill ha ditt träd. Vill du t.ex. lätt kunna nå
frukterna från marken? Att eftersträva formen av en fruktskål (låg, 
vid form) har fördelar framför att hålla kvar en topp i mitten (hög, tät) 
Läs gärna en instruktiv bok eller råd på nätet. Bestäm sedan om du ska anlita fackman eller göra jobbet själv.
Välj bra verktyg som ger rena/släta snittytor. Se till att du kan ställa stegar eller pallar stabilt och ha verktygen nära.
Ta bort grenar som går inåt, som korsar varandra, är skadade och de vattenskott du inte vill ha kvar för att utveckla 
vidare. Spar fruktämnen. Korta av eller ta bort grenar som är så långa att frukten riskerar att knäcka dem. Våga även 
ta bort större grenar som inte stämmer med din plan. Ta bort större grenar i två steg: Steg 1. Korta av för att undvika 
spjälkning om grenen bryts. Steg 2. Kapa sedan av den sista stumpen. Oavsett om du tar bort en stor eller liten gren: 
kapa alltid nära grenfästet, men spar den lilla krans som omger fästen för att underlätta läkningen. 
Om du kortar av en gren så skär snett i grenen direkt ovanför en utåtriktad knopp. Jobba långsiktigt, det går alltid 
att ta bort en gren senare om den inte utvecklas som du tänkt. Det finns många teorier i ämnet, men det är ditt träd
och därmed du som både gör och avgör vad som känns bäst.                                 Text & foto ©: Elisabet & Maria Sannesjö
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Skultuna kommundelsnämnd
Skultuna utgör sedan drygt trettio år en egen kommunal organisation med egen nämnd och förvaltning. 
Syftet med just en sådan organisation är demokratiskt och tanken är att ha lokalt förankrade politiker 
som finns nära medborgarna och de verksamheter som de är satta att ansvara för. 
Under dessa trettio år har väldigt mycket hänt och kommundelsnämnden kommer under året att ut-
veckla sitt arbete med att följa upp hur invånarna upplever nämndens och förvaltningens arbete och
även att följa upp den totala upplevelsen med att ha en lokalt förankrad nämnd. 
Kommundelsnämnden har hittills i år haft två sammanträden och flera viktiga frågor har avhandlats. 
I januari beslutade nämnden bl.a. att anta en ny handlingsplan för Skultuna bibliotek. Vid samma
möte beslutades om verksamhetsberättelsen för 2015 och om att lämna en skrivelse till Trafikverket 
gällande trafiksituationen utmed riksväg 56 vid Romfartuna. 
I februari beslutade nämnden bland annat om en handlingsplan för Skultuna fritidsgård och om att 
erbjuda inriktningen språkintroduktion inom ramen för gymnasieenhetens verksamhet. Nämnden 
har också givit förvaltningen i uppdrag att utreda lokalsituationen på Romfartuna förskola och grund-
skola. 
Detta är endast en del av vad nämnden beslutat om och är du intresserad av att veta mer så är du 
välkommen att läsa protokollen som finns på Västerås stads webb. Du kan också ta kontakt med mig 
eller Sofi Simonsson på kommundelskontoret så hjälper vi gärna till att ta fram protokollen. De finns 
också att läsa på Skultuna bibliotek.

Tobias Åsell
Direktör, Skultuna kommundelsförvaltning

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Jag visste att jag var full. 
Jag kände mig sofistikerad 
och kunde inte uttala det.

Okänd

Redan nu är det dags att göra din beställning för nästa säsong.
Se till att vara ute i god tid. 





Kulturpub 24 mars    Vallonens Mötesplats i Skultuna
kl. 16.30     Mat & Mingel                                                                                    Välkommen!
kl. 17.30     Kaffe 20 kr för den som vill

kl. 18.00  Konsert i samlingssalen på Vallonen 

     Entré:   100 kr med mat.     Enbart konsert 50 kr.

   Anmälan till Pia, tel. 021 - 39 39 10

Några minnesbilder från Lionsdagen 
på Vallonen, söndag 21 februari

Bild © Carin Lundgren. Text Elisabet Sannesjö

Entusiasterna inom Skultuna Lions Club var tidigt på plats och förberedde Lions-
dagen. Borden skulle ställas i ordning, dukas och smyckas, kaffet ställas fram och 
semlorna tas om hand för servering.
Arrangemanget besöktes av ett 60-tal personer som först njöt av den musikaliska 
underhållingen av Hiss Dur. Gruppen består av vokalisterna Kerstin och Lotta, 
Thomas på gitarr och kapellmästaren Jan-Erik på elorgel och dragspel. Sedan var
det dags att avnjuta kaffe och semlor vid de vackra borden i restaurangen.
Vallonens Mötesplats och Solglimten 
hälsar och tackar arrangörer och artister 
för en härlig och blomstrande fest!



        
 

© Foto: Elisabet Sannesjö

 

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

Våra direktnummer:
Johan   021 – 16 44 51
Ida                     021 - 16 44 52
Ville 021 – 16 44 53

Faxnummer  021 – 16 44 55

E-post:  skultuna@handelsbanken.se

Johan 
Gustavsson Ville                               

Torppa
Ida                               

Håkansson

Välkommen 
till oss!

Vill du ha hjälp att se över din pension?
Boka en tid med oss så går vi igenom det oranga kuvertet 
samt dina övriga pensioner tillsammans med dig på kontoret

Vill du ha hjälp att komma igång 
med Swish?

Vi hjälper både dig som privatperson och företag med detta. 
Boka en tid så kan vi hjälpa dig igång.

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna   Telefon: 076-945 76 76    
e-post: Skultunais@hotmail.com              www.skultunais.se       

FilmTime Harakers Hembygdsförening hälsar välkommen till 
FilmTime i Harakers Bygdegård 

söndag 20 mars kl. 17.00
För mer information, se hemsidan  www.hembygd.se/haraker  

Upphittad nyckel
Söndagen den 28 februari hittade jag en nyckel 

i hörnet av Bruksgatan - Krongjutarvägen.
Återfås mot beskrivning och legitimation. 

Ann-Sofie Käll   Mobil 070-685 47 84, hem 021-700 52

Träningsmatcher på Kvarnbackavallen
  Lördag   12 mars  kl. 10.00  SIS Flickor 04/05 - Dingtuna GIF
  Lördag   12 mars  kl. 11.30    SIS Flickor 03/04 - Irsta IF
  Måndag 14 mars  kl. 17.30    SIS Flickor 04/05 - Romfartuna GIF

OBS! Fel telefonnummer i förra numret. Så här ska allt vara:
+ E-post: Skultunais@hotmail.com    • Telefon: 076 - 945 76 76

Jag äter inte ekologiskt odlad mat. 
I min ålder behöver man alla

konserveringsmedel man kan få.
George Burns



  
 

       
                     
  
  

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se
E-postadress till vår myndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

•
SKuLTuNA 

KOMMuNdELSNäMNd 
Onsdag 16 mars, kl. 16.30 

sammanträder nämnden 
på Skultunagården.  

Mötet inleds som vanligt 
med allmänhetens frågestund.

    Välkomna!

•
öPPNA förSKOLAN

Du kommer väl ihåg?
Fotografen kommer! 

Tisdag 19/4, kl.14.30-17.30, kommer 
Anette Ibsen till oss. Välkommen in 
och skriv upp er på bokningslistan.

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

Se även separata annonser om  Skultuna kommundelsnämnd och om shÅppen!

Onsdagen den 16 mars
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning med Annica.
  För damer & herrar
Ca: 10.45 – 14.00  
Utflykt till Rönnby = Vänskapsträff. 
Mat & underhållning. Ramnäs sång & musikgrupp
Färdtjänst 80 kr, mat & kaffe ca: 80 kr. 
Anmälan till Pia senast den 8 mars
kl. 18.00  Stickcafé

Torsdagen den 17 mars
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00  Mjukgympa för damer & herrar. 
  Gratis första tillfället sedan 30 kr/gång
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 14.00  PRO har påskfest.
  Underhållning av Westarna

fredagen den 18 mars
kl. 09.15  Hänt i veckan & manikyr
kl. 10.30  Chi gong med Pia
kl. 12.00 – 13.00  Rotary har lunchmöte med  

  föredrag.
kl. 12.45  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika

Lördagen den 19 mars
kl. 17.00 – 19.00   V 75. 
  Vi tittar på travet & äter räkmacka. 
  Betala 20 kr till Pia om du vill vara  

 med och spela. 
  Vi äter räkmacka, kaffe & kaka, 50 kr
  Anmälan senast den 17 mars

Måndagen den 21 mars
kl. 09.00  Golf på innebana
kl. 09.00 - 11.00   Påsk-pyssel till mötesplatsen.  

              Kom & pyssla!
    Vi bjuder på kaffe.

Tisdagen den 22 mars
kl. 09.30   Förmiddagsmys på 15
kl. 10.30   Chi gong med Pia
kl. 11.00   Högläsning på 15
kl. 13.30   Påsk-bingo i samlingssalen. 
  Påsk-vinster utlovas

Onsdagen den 9 mars
kl. 09.30  Förmiddagsmys på 15
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning med Annica, 
  för damer & herrar
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.30 – 15.45  Teknikcafé med frågestund
(Samlingssalen)  Vi bjuder in för att diskutera om
   I Pad. Kom gärna och var med!

Torsdagen den 10 mars
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00  Mjukgympa för damer & herrar.
  Gratis första gången sedan 30 kr/gång
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 14.00  PRO underhållning av Sonia & Rosie.          

 30 kr om du vill ha kaffe & smörgås 
kl. 18.00  Anhörigträff för anhöriga som har  

 boende på Solis.
  Anmälan till Pia tel. 021 39 39 10 eller 
  e-post: pia.willen@vasteras.se

fredagen den 11 mars
kl. 09.15  Hänt i veckan & manikyr
kl. 13.00 Spelstuga på 15
kl. 13.30  Golfmatch Vallonen – Bäckby.  
  Kom gärna och titta!
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 14 mars
kl. 09.00  Golf på innebana
kl. 09.00 – 11.00 Påsk-pyssel till mötesplatsen. 
   Vi bjuder på kaffe

Tisdagen den 15 mars
kl. 09.00 -12.00  Skapande aktiviteter = Vi sår 
   gräs i fina kärl, att ha till påsk. 
   Ta gärna med dig något fint att  

  så i. Vi dekorerar med band &  
  kycklingar. 

   Du betalar för materialet.
kl. 13.30  Allsång med Fotbollsgrabbarna. 
  Kaffe 20 kr. Lottförsäljning
kl. 15.30  Tidöfiskaren har försäljning av gös, gädda 

 och lake utanför entrén. 
  (gösfiléer 179 kr kg)

Kulturpub torsdag 24 mars. Se separat annons

Det som göms i snö... 
... men den här skylten ska inte sättas upp!

Problemet är inte hunden. 
Problemet är de hundägare som inte tar ansvar 
för sin bästa vän. År ut och år in påpekas samma 
problem i många länder och städer, i varje svensk 
kommun...
Dels kostar det pengar i onödan, dels besväras

många av hundbajs på trottoarer, gångstigar, i parker o.s.v 
Formellt gäller följande: Enligt Västerås stads lokala ordningsföre-
skrifter, paragraf 18, så skall föroreningar efter hund på offentliga 
platser plockas upp, annars kan hundföraren bötfällas.
Men visst borde det väl fungera ändå? Så svårt kan det ju inte vara ...
Ta gärna med din hund ut i parker, natur och varför inte till hund-
rastgården vid ån (gamla tennisbanan på Bruksgatan), men plocka alltid upp 
efter din hund.                                                                      Teknik & Fritid

Öppna förskolan
• Stängt! Torsdagen den 10 mars är vi på nätverksmöte.
• Sagostund 10 mars, kl. 09.30 - 11.00. Eva hälsar er välkomna  
      till Biblioteket på sagostund fast vi själva inte kan vara med.
• Salabadet. Öppna förskolan åker till Sala och badar tisdagen 
  den 15 mars. Vi hyr den lilla bassängen mellan kl. 11 - 12. 
  Anmälan till oss om ni vill följa med.
• Sagostunden på biblioteket är inställd den 17 mars.
  Välkommen till Öppna förskolan istället.

Barnens Vasalopp
Vi sänder vår uppskattning till alla föreningar som arbetar för barnen och ungdomarna i kommundelen!
Årets sportlov inleddes fint med Barnens Vasalopp lördag 27 februari. Det välordnade loppet var arrangerat 
av SAIK (Skultuna Allmänna Idrottsklubb) och gick av stapeln på Tibble Arena. 
Det var en väldigt lyckad dag med härligt väder och många glada deltagare. 




