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Föreningar, lokala företag, hantverkare och enskilda utställare...

Dags för intresseanmälan 
till årets Kvarnbackadag i Skultuna 

lördag 3 juni.
ANmälAN görS till:
Skultuna Hembygdsförening 

Sven Eriksson, tel. 076-822 03 79. E-post: esven760@gmail.com  
eller

Skultuna Lions 
Stig isaksson, tel. 070-778 87 50. E-post: stig.j.isaksson@gmail.com

DEltAgArAvgift: föreningar/företag 300 kr. Enskilda utställare 100 kr
Samordnare: 

SAIK Skultuna Allmänna Idrottsklubb    Skultuna Hembygdsförening     Lions Club Skultuna

Välkommen som 
besökarer !

Välkommen som 
medarrangör !

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



  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

     Hej! 
     Årets Vasalopp är avklarat. Peppar, peppar gick det mesta riktigt bra och mängder
av människor kämpade hårt och målmedvetet i spåren. Norske John Kristian Dahl försvarade sin seger från förra 
året. Damklassen vanns av svenska Britta Johansson Norgren. Kanadensaren Alex Harvey tog hem guldet i femmilen 
i Lathis. I “Andra chansen” avgjordes vilka ytterligare artister som får vara med i den svenska uttagningen till 
Eurovision Song Contest. 11 mars är det final i Friends Arena och då avgörs vem/vilka som ska representera Sverige.
Den kommande tävlingen går av stapeln i mitten av maj i Kiev, Ukraina. 

Härliga tider, strålande tider! Lite ljusare för varje dag och det är mindre än en månad kvar tills arbetet i trädgården 
tar fart! Valborgsmässoeldar. Studentexamen. Midsommarafton. En tur med gamla bilen. Uppfriskande bad i
svenska insjöar... Det finns mycket att se fram emot.

Som kåsör denna gång har jag bjudit in en man vars namn jag skrivit många, många gånger men som jag egentligen 
inte träffat. Sett, javisst, men inte mycket mer. Ändå vet jag att vi delar intressen som t.ex. foto och släktforskning 
och att hans insatser i Skultuna Hembygdsförening och för de äldre på orten både är uppskattade och betydelsefulla.
Hatten av för dig och varmt välkommen Stig Svärd!

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Resa till förvärvslivet
Avesta, fredagen den 2 september 1955. 
På torget stod en röd Färnbobuss med destination Västerås. Jag steg på bussen och efter ett antal stopp 
var jag framme i Skultuna där faster Karin och hennes man Sven tog emot mig vid busstationen. 
Det var hos dem jag skulle bo under mitt första år i Skultuna. 
Tre dagar senare, måndagen den 5 september klockan nio på morgonen, stod jag och ytterligare sju
grabbar utanför porten vid Östra Verken och väntade på vår entré till vuxenvärlden. De flesta kände 
varandra, det var bara jag och en kille från Småland som var utsocknes. Vi hälsades välkomna av
verkmästare Arne Glansberg, som även var ansvarig för industriskolan. 
Första veckorna på verkstan var den värsta jag varit med om. Vi filade på järnbitar dagarna i ända. 
Och värst av allt, de skulle vara i vinkel och absolut plana, vilket de inte ville bli. Varje kväll när jag 
kom hem ville jag sluta och resa hem till Dalarna, men icke. Tänk er själva; ena veckan lekte livet 
hemma vid sjön då vi metade mört och abborre, för att nästa vecka stå på en verkstad, långt hemifrån 
och fila på en järnbit. Inte så lätt att förstå för en 14-åring.
Industriskolan
Industriskolan var treårig, praktiskt arbete och teori varvades, men betoningen låg på den praktiska 
delen. Första året på industriskolan var vi integrerade på verktygsavdelningen. Och denna metodik
var bra. Av äldre arbetskamrater lärde vi oss mycket i det praktiska arbetet, men också normer och 
socialt beteende. Avsikten med första årets schema var att vi skulle lära oss grunderna alltifrån bänk 
till maskinarbete. Vi hade lön under utbildningen, vilket var uppskattat. Min första timpenning 1955 
var 1 kr 5 öre eller 8 kr 40 öre om dagen. En utlärd verktygsmakare hade vid samma tid 4 kr 72 öre 
per timme.
Andra året var vi periodvis ute på de olika avdelningarna och praktiserade. Tanken var att vi skulle 
pröva olika yrkesområden, för att inför tredje året välja specialinriktning (svetsare, plåtslagare, 
svarvare etc.) Att vi fick pröva oss fram innan vi gjorde vårt yrkesval var ett bra sätt att komma fram
till ett någotsånär genomtänkt val. Utöver yrkeskunskaper skolades vi samtidigt in i den fackliga 
tillhörigheten. Jag blev medlem i Metall samma månad jag fyllde 16 år.

forts. från föregående sida g
År 1958 var jag klar med industriskolan och erhöll fast anställning på verktygsavdelningen. Efter 
industriskolan skingrades vi grabbar (för det var bara grabbar) åt olika håll, några blev kvar i Skultuna, 
andra fann anställning på annan ort. Jag har alltid haft stor nytta och glädje av de yrkeskunskaper 
och de värderingar jag fick som tonåring på Skultunaverkens inbyggda industriskola.
Efter arbetslivet
Efter tiden i Skultuna har jag har haft statligt arbete i ett par av flygvapnets verkstäder i Västerås 
och Arboga samt inom Arbetsmarknadsverket, där jag varit arbetsledare med verkstadsmekaniskt 
arbete under mer än tre decennier. Mitt förvärvsliv avslutades 2006 med pension och ett tack med 
lilla Riksvapnet ingraverat i en vacker Orreforsskål med inskriptionen ”för Nit och Redlighet i
Rikets tjänst”. 
Nu är jag pensionär och har fullt upp med andra aktiviteter. En del av min tid upptas av släktforsk-
ning, Skultuna Hembygdsförening med att anordna bildvisningar och att vårda 
föreningens fotoarkiv får sin beskärda del. Naturfotografering har blivit ett 
intresse, kombinerat med många trevliga naturupplevelser och fin gemen-
skap med kamrater i Skultuna Naturklubb. 
Slutligen lever ungdomsåren i Skultuna från 1950-talet kvar som ett 
ljust minne. Genom de fototräffar Hembygdsföreningen regelbundet 
anordnar i ”Hembygdskällaren” och på Vallonen väcks många minnen 
från ungdomsåren till liv.
Stig Svärd

forts. på nästa sida   g

Inbjudan/kallelse
till ett viktigt

årsmöte!www.romfartuna.se

Vad tycker du att föreningen ska uträtta?
Vad vill du göra och uppleva tillsammans med andra i bygden?

Vilka tycker du ska leda föreningens arbete?

 När?     Lördag 18 mars, kl. 10.00 
 Var?     Klockargården (invid kyrkan)
Inledning: Vi bjuder på förmiddagsfika med te/kaffe/saft & macka
till fikat lämnar vi en kort rapport från möten med svenska kyrkans fastighetsförvaltning om
tiondeladan och med Uppsala Akademiförvaltning om byggnaderna & tomten i Hallsta by.
Vi ger också en kort genomgång av förslaget till ny stadga. Därefter pågår årsmötet ca. 1 timme

Har du inte löst ditt medlemskap för 2017 än kan du göra det på plats
eller betala in avgiften till bankgiro nr 638-3210.   Enskild medlem = 60 kr

Vill du veta mera? Besök vår hemsida eller kontakta någon av oss i styrelsen!
Väl mött!  Vi ses på årsmötet.

Styrelsen
Elisabet Sannesjö, Vagersta         Johanna Funkquist, Tomta      Anders Norman, Viggby      Bo Ohlsson, Gesala

Sanna Axelsson, Kyrkbyn      Magnus Persson, Broarna      Eva Pettersson, Munga 



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

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

        

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna      Telefon: 076-945 76 76    
e-post: kansli@skultunais.se                          www.skultunais.se       

Medlemsavgifterna för 2017:
  Enskilt medlemskap                                150 kr
  (stödmedlem, pensionär, aktiva)                 
  
  Familjemedlemskap                                300 kr
  (maila in familjens alla namn och personnummer)

Aktivitetsavgifter/år:
  1 Träningstillfälle/vecka                   300 kr
 
  2 eller fler Träningstillfällen/vecka   450 kr
  Seniorlag                                           700 kr

Vi hälsar nya styrelsen välkomna till ett nytt verksamhetsår!

Träningstider på konstgräs vecka 10 - 17
F03/05:          Måndag och onsdag   kl. 18.00-20.00
F06/07, F08/09: Tisdagar                     kl. 17.30-19.30
P08/09:              Onsdagar                    kl. 17.00-18.00
A-laget:      Måndagar                   kl. 19.00-20.30. 
                        Onsdagar  kl. 19.30-21.00. 
                         Torsdagar  kl. 18.00-19.30
Kom och provspela i våra ungdomslag. Ingen föranmälan krävs.

Kansliets öppettider
Måndagar och fredagar

kl. 9.00-13.00
Onsdagar kl.14.00-18.00

Vi ses i SIS på idrottsvis!

Nu finns Restaurangchansen
för endast 100:- 

att köpa på kansliet.

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

All eventuell uppvaktning 
i samband med min födelsedag 

undanbedes vänligt, men bestämt.
Elvi Karlsson, Skultuna
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Skultuna Messingsbruk, Bruksgatan 8    021-783 01     www. skultuna.com     www. skultunafabriksbutiker.se      

Varmt 
välkommen!

Skultuna Messingsbruk 

 Öppet som vanligt:   Måndag - fredag kl. 11.00 - 18.00    Lördag - söndag  kl. 11.00 - 17.00

Äntligen!
Renoveringen 

är klar.
Nu öppnar

Å-caféet igen
Vår berömda räksmörgås, 89:-

 

 



  
 

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”
•

FAMILjEcENTruM/
ÖPPNA FÖrSKOLAN 

•  Stängt 8 - 9 mars. 
    Vi är på utbildnings dagar!

•  Salabadet! Tisdag 14 mars     
     åker vi till Sala och badar.
     Vi betalar entrén. Ni badar gratis! 
     Anmälan till oss.

•
bIbLIOTEKET 

Semester i trädgården eller 
semester på resande fot?
Oavsett vad du väljer finns 
böckerna på biblioteket!

Välkommen in!

Teknik och fritid 
Ett lyft för Blå Hallen!

Under sportlovsveckan har delar av Teknik och Fritids personal målat 
i Blå-hallen. 
Vi har sagt adjö till de blå partierna och tak, vägg, ventiventilations-
trummor och fönster har nu fått en fräsch, vit nyans. Dessutom har 
en vägg klätts med ljudabsorbenter.  
Under påsklovet beräknar vi att byta takarmaturerna.  Göran Stahre

Torsdagen den 16 mars
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter inställt
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30  VLT
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Boll kul med Helge och Pia.
  Vi dricker kaffe tillsammans
Kväll: Lions har möte i samlingssalen
Fredagen den 17 mars
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning
kl. 12.00  Rotary. Lunchmöte med föredrag.
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 13.30  Golfmatch Vallonen/Bäckby
Lördagen den 18 mars
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 m. kaffe & kaka. Anmäl intresse till Pia 
Måndagen den 20 mars
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 12.45  Promenadgruppen utgår från entrén.  

 Obs tiden!
kl. 13.30  Balansträning med Annika
kl. 14.30  Bildvisning från vinterresan till Falu 
koppargruvas julmarknad. Gemensamt kaffe.
kl. 18.00  Stickcafé
Tisdagen den 21 mars
kl. 09.00  I PAD kurs 2 i samlingssalen. Obs tiden!
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 13.00 – 14.00  Försäljning av hantverk och  

  lotter i entrén. 
kl. 14.00  Kulturcafé. ”Musikaliska örhängen” 40 kr
Onsdagen den 22 mars
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 09.30 Miniröris tillsammans med barn från  

 förskolan. Samlingssalen
kl. 10.30  Storbildsmemory i samlingssalen
kl. 14.00 – 18.00  Vi åker till Tillberga medborgar-
hus på dans till ”Danzant” Pris 40 kr med smörgås
Färdtjänst 80 kr.

Vallonens Mötesplats tackar & tipsar!
Ett stort tack till alla som bidrog till ”Poliokonserten” den 17 februari. 
Med hjälp företag och personer som skänkte lottvinster, artister som
spelade gratis, frivilligarbetare, lottköpare och biljettköpare samlades
6 400 kr in som skänks till Polio plus. 
Arrangemanget var ett samarbete mellan Vallonens mötesplats och
Skultuna Rotary Klubb.
Ett stort tack till Skultuna Lions Club som bjöd på underhållning av
Vestarna, semla & kaffe och tulpaner den 18 februari!
Förhandstips: Kom ihåg att boka in Skärtorsdagens pubafton
kl. 16.30 – 19.00 med Daniel Yngve. Inträde 120 kr med mat. 
Bindande anmälan!

Onsdagen den 8 mars
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 10.00 – 12.00  Åsas mode har klädförsäljning i  

  samlingssalen.
kl. 14.00  Bildvisning av Stig Svärd, Skultuna
  hembygdsförening. ”Minns ditt Skutuna”  

 Bilder från olika delar av bruket.
kl. 17.00 – 20 00  Mimer har samlingslokalen
Torsdagen den 9 mars
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00  Mjukgymnastik för damer och herrar.  

 Rörlighet, styrka och avslappning
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 11.00  Gymnastik i samlingssalen
kl. 13.30  Vi går till Mariagården på vardagsguds- 

 tjänst. Anmäl intresse till mötesplatsen.
Fredagen den 10 mars
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 13.30  Golf Vallonen/Hj Skiljebo
kl. 14.30  Fredagsfika 
Måndagen den 13 mars
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 14 mars
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Trädgårdstäppan
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 13.00 – 16.00  I PAD kurs 1, fortsättningskurs.  

  Samlingssalen
kl. 14.00  Fotbollsgrabbarna sjunger allsång i  

 matsalen. Lotteriförsäljning
Onsdagen den 15 mars
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Trädgårdstäppan
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Bingo

Skultuna kommundelsförvaltning
Goda och lyckade exempel på samarbete mellan olika myndigheter
Förvaltningen anordnade ett informationsmöte för de boende på 
HVB-hemmen i Skultuna den 2 februari, mot bakgrund av att de har 
många frågor och funderingar kring sina möjligheter att få stanna i
Skultuna och Sverige. Mötet blev ett mycket lyckat samarbete mellan
Migrationsverket, asylhälsan, flyktingenheten, polisen och Skultuna 
kommundelsförvaltning.

Se även separat annons 
om shÅppen



 

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


