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Hej!
				 Oj, oj, nu går det undan! Snart är mars månad slut och vårdagjämningen har

redan passerats. På lördag är det Våffeldagen och på söndagen ställer vi om klockorna till sommartid. Några
har berättat för mig att de sett de första tussilagona och några sommargästande fåglar har anlänt. Trots att
tjälen inte gått ur backen än, åtminstone inte här, så knackar våren på dörren och väcker alla våra förväntningar till liv om sol, värme, grönska och härliga utekvällar. Men lugn - påsken är visseligen sen i år, men vi
måste nog passera den också innan vi kan göra alltför höga glädjeskutt!			

Kåsör denna gång. Jag har bjudit in en kvinna som bland mycket annat varit ordförande i Romfartuna Hembygdsförening, som hjälpte till som sminkös under Romfarsspelets premiärår och som jag faktiskt träffat många, många
år före det. Hennes storasyster och jag jobbade ihop när jag “gästspelade i Västerås” som 20-åring och hon bara var
en pytteliten syster med korkskruvslockar, som fick följa med i bland. Då hade jag inte en aning om att jag skulle
hamna i Romfartuna eller att våra vägar skulle korsas i flera olika sammanhang som vuxna. Jag hälsar en beundransvärt kreativ och glad kvinna hit som kåsör. Anette Tykosson, ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Livet i Romfartuna

1976 flyttade jag till Kyrkbyn i Romfartuna, till det Blå Huset, och gifte mig med Mats och vi fick två fina
barn, Joel och Helene. Sedan dess har vi fått 3 barnbarn som är helt underbart. Joel bor kvar i Romfartuna
med sin dotter och Helene bor i Norge med sin två flickor. Så bilresor till Norge blir det ofta.

forts. från föregående sida g

Jo, det blev till att baka Romfartunas längsta tårta! Den blev 10 meter lång. Längsta tårtan i Romfartuna
vad jag vet och alla barn hjälpte till med att baka. Efteråt kom det bästa! Vi hade beställt ut McDonald´s.
Det blev hamburgare med dricka och alla barnen jublade. För resten av pengarna som blev kvar köpte vi
en ny TV till skolan.
1982 startade jag en vävkurs hemma hos mig. Där träffades vi varje tisdag och vi satte upp olika vävar.
Vi var ett härligt gäng som vävde olika saker. Vävstolarna dunkade på för fullt. Efter att ha haft kurserna i
några år kunde ju alla väva så då blev det vävstuga istället. Det var mycket fint som skapades där.
Allt är inte bara fina minnen man får. En kväll när vi satt och såg på TV och hade fönstret öppet hörde vi hur
det liksom började knastra och braka. Vi såg ut och fick se hur församlingshemmet stod i lågor. En otäckt syn
i natten. Det brann ner till grunden, det var många Romfartunabor som lagt ner mycket av sin själ i att
få det rustat. Nu var allt borta. Det byggdes upp ett nytt församlingshem, som blev bra och som vi
har tillgång till.
Intill församlingshemmet har vi vår Tiondelada. 1990 hade vi auktion i Romfartuna hembygdsförening. Vi
skulle få ihop pengar till en flytt av Tiondeladan som då fanns nere vid prästgården. Vi fick ihop pengarna,
33.500:- och flytten blev av. Det tog sin tid att få ladan dit den står idag, där många har fått glädje av den.
Kanske det här blev ”Årets husbil 1990”

Mycket har hänt under alla år här ute på landet. Jag fick jobb i Romfartuna skola. Där jobbade jag som
”mat-tant “ och vaktmästare i över 10 år. Att se alla barn växa upp genom åren har gett mig många fina
minnen. Vi gjorde också en stor ombyggnad av skolan. Den blev helt nyrustad, fin blev den. Nu är det dags
igen. Nu får vi hoppas att det även byggs ut så alla barnen får plats i vår vackra skola och får gå kvar här
ute på landet.
När mina barn växte upp var det många barn på landet. Skolan fanns men inget att göra på kvällarna, då
måste man köra barnen till stan. Vi var då några mammor här ute som tänkte att vi hittar på något för alla
barn här ute. Sagt och gjort. Vi startade en klubb som hette RUF Romfartuna ungdomsförening. Jag tror
många kommer ihåg klubben. Varje onsdag kväll så fick barn från 9 år komma och träffas där. Vi bakade,
spelade bordtennis, innebandy och hade disco ibland på fredagar. Vi hade en egen kiosk som barnen fick
stå och sälja fika i. Dom lärde sig
räkna och ta betalt. Alla ville stå i
kiosken, så det blev lite turordning
på det.
Det blev populärt och det blev över
40 medlemmar. Det var killar och
tjejer i olika åldrar som kom. Det
blev något för barnen att göra här
ute.
1995 startade Mats och jag en butik, BåtMats Secondhandbutik, på landet. Båtprylar av alla de slag blev det.
I butiken fanns allt från gamla segel till soltack, motordelar och tillbehör till klassiska av gamla träbåtar. I år
stängde vi butiken efter 22 år, nu när Mats har blivit pensionär. Mycket glädje och många fina människor
har vi lärt känna under alla år. Tack för denna tid.

Vi höll på i några år. När det var
dags att lägga ner verksamheten
så fanns det lite pengar kvar som
vi fått in genom disco och bidrag
som vi fått från kommunen m.m.
Vad skulle vi göra med det?

Nu ser jag fram emot att få ta den där första koppen kaffe på terrassen och få börja fixa i trädgården igen,
som är mitt stora intresse. Att få se allt som börjar spira och gro - så härligt!
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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

Tack för mig
Annette Tykoson

Pantoletter !

Vi säljer, monterar
och renoverar

Uppbyggda,
anatomiska
pantoletter.

skorstenar

och kaminer
Vi utför även
mur- och

Bra för ryggen
och fantastiska
mot fötterna.

putsarbeten

Pris: 950 kr

Välkomna !

Frisör & Shop

Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

NYHET!Nugörjaghårförlängningmedtapemetoden
Ring mig för prisuppgift!
Välkommen till
salongen för hela familjen!
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

SKULTUNA IS

Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna
e-post: kansli@skultunais.se

Telefon: 076-945 76 76
www.skultunais.se

Jätteroligt

... att så många deltagit i utbildningar för ledare, domare och föräldrar!
Vill du också var med oss i SIS ? Hör av dig till oss!
		
		

		
		
		

Widerlöv Cup på Kvarnbackavallen

Fredag 24 mars
Lördag 25 mars

kl.18.15
kl 11.15
kl.12.45

SIS-laget - Dingtuna GIF
SIS A-lag - Virsbo IF/ FC Västerås
SIS A-lag - Tillberga IK

Övriga matcher på Kvarnbackavallen

Söndag 26 mars
Lördag 1 april
Söndag 2 april

kl 14.00
kl.14.00
kl.12.00

SIS F0305-Irsta IF F04
A-laget- Skogsbo-Avesta IF
SIS F0305 - Gideonsbergs IF F04

Kansliets öppettider: Måndagar och fredagar kl. 09.00-13.00

Onsdagar kl. 14.00-18.00

Vad händer vid Vallonen i Skultuna?

Dags att ta reda på lite mer om detta! Så här säger Sofia Forsberg, enhetschef på Vallonen och Solglimten:
“ Vi är mycket glada över att byggnationen av nya Vallonen pågår för fullt. Det har i många år talats om
att Vallonens äldreboende behöver byggas ut och många har väntat länge på att det ska hända.
Den nya byggnaden kommer att bestå av trettio lägenheter fördelat på tre våningar. Det nya huset kommer
att ersätta Solglimtens demensboende och därmed erbjuda betydligt bättre miljö för både boende och
medarbetare.
Det nya huset kommer att utrustas med välfärdsteknologi vilket ökar tryggheten för de boende och gör
det enklare för medarbetarna att ägna tid åt att ta hand om de äldre på allra bästa sätt. Till huset skapas
också en stor och fin trädgård där de boende kan röra sig bland vackra väldoftande växter och blommor.
Om du är nyfiken på att veta mer om det nya huset eller vår verksamhet så är du hjärtligt välkommen
att höra av dig till mig på telefon 021 - 39 38 52.”

Vid flera tillfällen träffade jag också på samma pigga
herre som var ute och motionerade sin hund.
Det behövs inte så mycket för att tillfälle ska ges att
utbyta några vänliga ord med en främlig på vägen.
För mig räknas det till pluspoängen i tillvaron!

... och nog hann du väl märka den här förändringen i Skultuna också ?

När jag åker till Skultuna är det oftast för besök på
ICA, vårdcentralen eller Messingsbruket. Landsvägen genom samhället blir också nyttjad för vidare
färd mot staden eller ännu längre bort. Mer sällan
viker jag av mot öster och märkte därför inte förrän
i december att något hände snett bakom Vallonen.
Bakom träden skymtade minsann en byggnation
som skulle bli av det större slaget.

Två våningar hade redan rest sig mot skyn och byggkranen antydde en fortsättning och i januari såg man
att en tredje våning började ta form.
Eftersom jag alltid har kameran med mig i bilen tog
jag vägen förbi byggplatsen emellanåt och tog en bild
då och då.

I många år och många olika forum diskuterades olägenheten med den förfallna kåken vid Västeråsvägen
(mitt emot f.d. OK-macken). Ett hus som sett sina bästa dagar, en igenvuxen trädgård med gamla skrotbilar.
Skulle detta vara ett av de första intryck besökare fick av Skultuna? Många åsikter fanns. Många resultatlösa
förslag gavs för att få till stånd en förändring. Till slut kunde kommunen köpa huset... och vips... det revs till
förmån för att välskötta hus kom i sikte och tomten blev en öppen plats som... ja, vad ska hända med den?
Grönyta? Lekplats? Ett nytt hus? Vi får väl se. Rätt som det är kanske kameran kommer till nytta igen!

©Bilder december 2016 - mars 2017 och text: Elisabet Sannesjö
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Trädgårdssäsongen startar snart !
Kvalitetsjordar Löst och förpackat Stallströ Trädgård & Blommor
Under högsäsong utökar vi vår service
till privatkunder med öppethållande i
Trädgården. Då hänvisar vi i första hand
till öppettiderna där.

Från 1:a måndagen i april, 3 april,
fram till midsommar har vi öppet

Kvalitetsjord
Löst och
förpackat

( För försäljning av lösjord och stallströ
har vi som vanligt öppet året runt
helgfria vardagar, kl. 07.00 - 16.00.)

alla helgfria vardagar, kl. 10.00 - 18.00
lördagar
kl. 10.00 - 13.00

Rapport från årsmötet

För aktuella tider resten av året
se hemsidan eller ring

på Vallonen, samlingssalen

Midsommarafton har vi stängt

Ett växande
besöksmål
för både
vuxna och
barn
Växter,
redskap,
dekorationer
m.m.

Skultuna Villaägareförening

Vill du boka tid för
studiebesök eller
service?
Välkommen att ringa
vardagar kl. 7 - 16,
föröverenskommelse
om annan tid

Torsdag 16 mars, kl. 19.00

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

Fredag 31 mars
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Tel: 070 - 719 83 55

Vi säljer även honung och sylt

Ny styrelse 2017 är:
Ordförande Viktor Aitman
tel. 073 - 724 07 57
Vice ordförande Leif Palevik
tel. 070 - 523 09 57
Kassör Helge Lillkull
tel. 070 - 212 00 51
Sekreterare Birgitta Mouquet
tel. 070 - 242 60 27

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

Ledamot Barbro Björses
tel. 070 - 558 23 18
En liten men innehållsrik trädgårdsbutik med fröer, sättpotatis, redskap, glass & läsk, krukor, växter m.m.

Nyhet 1 för i år!

Vi öppnar ännu en till liten butik inne i Företagshuset.
Här hittar du böcker & kort, kläder, dekorationer,
diverse roliga, vackra och tuffa bilder, sköna tvålar
för trötta händer och mycket annat!

Nyhet 2 för i år!

Vi ger nu möjlighet även för våra privatkunder att
kunna köpa perenner hos oss.
Kontakta oss eller håll koll på hemsidan
för mer information!
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Välko

www.aroshandelshus.com

tel. 021-470 48 00

Ledamot Daniel Palevik
tel. 073 - 033 13 70
Ledamot Stig Arvidsson
tel. 021 - 701 35

Du är alltid välkommen
att ta kontakt
med någon av oss i styrelsen.
Skultuna Villaägareförening är en lokalförening
i Villaägarnas Riksförbund.
Vi arbetar för att tillvarata medlemmarnas
intressen på en lokal nivå.

För mer information om föreningen
se vår hemsida:
www.villaagarna.se/skultuna
Styrelsen

Herrklippning och barnklippning
150 kronor

Drop-In & Tidsbeställning
Vardagar kl. 10 - 18 Lördagar kl. 10 - 15

076 - 446 63 47

073 - 638 77 65

Krongjutarvägen 16, Skultuna

skultuna salong

Lions Club i Skultuna
LIONS STIPENDIER 2017

Vem/vilka tycker du ska få ett Lionsstipendium 2017?
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 2017
till Stöd- och hjälpkommittén
via e-post till: larsgoran.bergquist@gmail.com
Kom ihåg att även skriva ditt eget namn!

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

www.romfartuna.se

En bra bok
ska man hålla om ryggen.
Ur boken Kort och Gott
av Ivar Wallensteen

Rapport
från årsmötet
lördag 18 mars

Drygt 30 personer deltog i ett effektivt och glatt möte som inleddes kl. 10.00 med
förmiddagsfika och information. Innan klockan slagit 12 var alla frågor avhandlade
och styrelsen hade dessutom hunnit hålla sitt eget konstituerande möte.
Styrelsen består nu av:
Ordförande Elisabet Sannesjö, Vagersta
Vice ordf. Magnus Persson, Broarna
Sekreterare Johanna Funkquist, Tomta
Kassör Anders Norman, Viggby
Ledamot Eva Pettersson, Munga
Suppelant Anette Isacsson, Pasta
Suppleant Anders Ohlsson, Tösta

Förslag till ny stadga antogs och frågan avgörs genom slutgiltigt beslut vid medlemsmöte 13 maj
kl. 10.00 i Hallsta by. Då kommer även en särskild rapport om föreningens ekonomi att ges och
planer ska diskuteras för de lokaler vi kan disponera. Dagen ska i övrigt ägnas åt fastigheten i
Hallsta och avslutas med medlemsfest. Läs mer på vår hemsida så småningom!
Verksamhetsplanen som antogs är innehållsrik och bjuder även på planer för samverkan med
Harakers och Skultuna Hembygsföreningar samt Grålleklubben. Hela verksamhetsplanen kommer
du att kunna läsa på hemsidan.
©
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ElisabetSannesjö
Sannesjö
© Foto:
Foto:
Elisabet
Sannesjö

Vill du veta mera? Besök vår hemsida eller kontakta någon av oss i styrelsen!
Väl mött! Styrelsen

Kommundelskontoret
www.vasteras.se

Tel. 021 - 39 38 00

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 22 mars
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 09.30 Miniröris tillsammans med barn från
förskolan, i 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
Torsdagen den 23 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 		
PRO ”Tord Berglind”
			
Kaffe och smörgås 30 kr
Fredagen den 24 mars
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 Högläsning
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 25 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.
Pris 50 kr med kaffe och kaka. Anmälan till Pia.
Måndagen den 27 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 28 mars
kl. 09.00 – 12.00 I PAD kurs 3 i samlingssalen.
		
Obs tiden!
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Högläsning
kl. 11.00 Gymnastik på 15
kl. 14.00 Bingo. Vi dricker kaffe efter Bingon
Onsdagen den 29 mars
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Trädgårdstäppan
kl. 11.00 Gymnastiken inställd
kl. 11.00 – 13.30 Vi åker till Rönnbys Mötesplats
på musik och mat! ”Clas och Christina” framför
livsnära visor. Inträde 100 kr med mat och kaffe.
Färdtjänst 80 kr. Anmälan snarast till mötesplatsen

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 30 mars
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 09.30 		
VLT
kl. 11.00 		
Gymnastik
kl. 13.00 -14.30 Ipad x-tra för husets boende
kl. 14.00 		
Teknikcafé
Fredagen den 31 mars
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 Högläsning
kl. 12,00 Rotary har lunchmöte med föredrags		
hållare: Stiftsjägmästare Erik Ling
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika med tårta, 25 kr
Måndagen den 3 april
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 4 april
kl. 08.30 Väntjänstmöte
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Högläsning
kl. 11.00 Gymnastik på 15
		
I pad 4 i samlingssalen
kl. 14.00 Bingo
		
Vi dricker kaffe efter Bingo
Onsdagen den 5 april
kl. 09.30 VLT läsning
kl. 10.00 Gymnastik Obs tiden
kl. 13.30 – 14.30 Modekläder & kakbuffé
Seniorshoppen har modevisning
Mötesplatsen har kaffe & kak-buffé med
7 sorters hembakade kakor på fatet.
Vi fikar under tiden för modevisningen.
kl. 14.45 Försäljning av kläder i samlingssalen

Kom ihåg att anmäla dig till Påsk-puben
Torsdagen den 13 april, kl 16.30 – 19.00
Musikalartisten Daniel Yngve underhåller
Entré 120 kr med mat,
kaffe, kaka och underhållning.
Bindande anmälan

Välkommen på kurs hos oss !
Torsdag 23 mars kl. 17.00
Sparande - Hur ska jag spara till pensionen, barnen drömresan etc.?
Fredag 31 mars kl. 14.00
Lågriskplaceringar - Hur kan jag få avkastning med liten risk?
Tisdag 4 april kl. 10.00
Internet- och telefontjänsterna Sköt dina affärer bekvämt med datorn eller telefonen.
Vi lär dig appen, hemsidan, Swish m.m. Tjänsterna är gratis och vi har WIFI på kontoret
Håll utkik på vår hemsida
efter fler kurstillfällen.
Ingen anmälan krävs.

Välkommen !

Pierre
Ville
Terése
Torppa AhlLejderud Sjölander
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

