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OBS - näSta nummer (nr 8)!
Påskhelgen krånglar till det lite. 

röd måndag innebär att tryckeriet inte hinner trycka bladet som vanligt. 
utgivningen blir i rätt vecka men på fel dag.

näSta nummer utkOmmer fredag 21 aPril
inlämning SenaSt tiSdag 18 aPril 
av bokningar/underlag och färdiga annonser.

Samma situation uppstår även när nr 9 ska ges ut då 1:a maj är en röd måndag. 
nr 9 geS ut fredag 5 maj. inlämning/BOkning SenaSt tiSdag 2 maj

därefter återgår allt till det normala för resten av året. 
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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 säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

Behöver du hjälp med trädgården?

  d Trädgårdshembesök
  d Trädgårdsskisser & ritningar  
 d  Trädgårdsskötsel  m.m. Vill du VeTa mer? 

Besök gärna www.irmelinnstradgardsdesign.se 
eller hör av dig på tel. 0730 - 65 30 51 
Företaget håller till i Sala med omnejd



  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! 
     Innan vi hörs av igen har påskhelgen passerat. Jag hoppas på att få se några färg-  
glatt utklädda små påskkärringar och några glatt vippande fjädrar i pyntat påskris. Att ge bort några påskägg hör 
traditionen till, så även att äta några ägg och lite sill. Märkvärdigare behöver det inte vara för att känna att man 
firat påsk. I år ligger ju påsken så sent att den kan ackompanjeras med flera vårtecken och inte dröjer det så länge
förrän det sedan är dags att njuta av sprakande eldar och huttrande umgänge vid någon närbelägen Valborgsmässoeld.

Nästa nummer av Skultunabladet kommer ut på en annan dag än den vi är vana vid. 
                                         Snälla, observera texten på framsidan av detta blad!  
Kåsör denna gång. Nu har det hänt igen! Jag har bjudit in en person som jag inte träffat tidigare. Det började med
att jag pratade med Anton Lindblad i Harakers Kvarn. Han hade ett långt kåseri här i februari 2015, då han berättade 
om kvarnen, funderingar om kraftverk m.m. Så småningom tänkte vi oss en uppföljande artikel också. Nu var det
dags för lägesavstämning. Jadå, en artikel blir det framöver, men denna gång stannade samtalet vid tankar på ett 
äppelmusteri och lite information om en nyinflyttad Harakersbo . Allt lät spännande och jag bjöd in mannen i fråga! 
Därmed fick jag än en gång nöjet att prata med en trevlig, pålitlig och intressant person. Det är nog inte sista gången vi 
får stifta kontakt med denna man heller via Skultunabladet! Välkommen Peter, ordet är ditt.            Elisabet Sannesjö
                                                                                                                                                                                                                     ansvarig utgivare

forts. från föregående sida  g

Jag lämnade havet och staden ...
Jag är Peter som, efter boende i flera storstäder och tidigare arbete till sjöss, p.g.a. stor dragning till landet, 
lämnade jag stan och flyttade ut till Haraker bland gårdar och landskap utanför Skultuna. Jag får ofta frågan
om varför jag flyttade till Västmanland, byter yrke och startar eget företag med bl.a. äppelmusteri. 

En gång i tiden, som ung, tillbringade jag mycket tid att sitta i hamnen i Malmö, där jag växte upp, och titta på 
     fartygen och horisonten. Om somrarna i Skälderviken i nordvästra 
     Skåne, umgicks jag mest med ”fiskargubbarna”, hjälpte till, jobbade 
     med och på deras båtar, vilket lade grunden till sjömansintresset och 
     jag lärde mig gott sjömanskap. 
     Som 14-åring tog jag skepparexamen och en dag många år senare stod
     jag som sjökapten och manövrerade fartyg på över 270 meters längd
     på de stora haven.

     Under 23 år tillbringade jag tillvaron till sjöss och med att vistas runtom
     i världen. Det var en miljö med himmel, hav och horisont som gav stor
     frihetskänsla. Kanske jag som person drogs till detta från början, men
     det gav också en vana och ett behov till öppna vidder oavsett på vilket 
     sätt. 
I stadsmiljön kände jag mig inklämd och trängd, 
luften var tjock och fylld med buller istället för 
brus av bäckar och fågelkvitter.

Intressen och behov medförde också att jag 
under långa ledigheter tillbringade ett stort antal
vintrar bland bergen i alperna för att åka skidor, 
fotografera och skärmflyga - ja och bara leva i 
frihet, vara ute, andas. Vissa vintrar for jag till
varma breddgrader för dykning, horisonter och 
fridfullhet. De miljöerna gav såväl lugn och 
harmoni, men även större kreativitet när tankar 
och känslor släpptes fria. 
Så är det härute på landet också.

Jag har arbetat vid en svensk sjöfartsmyndighet och varit instängd i kontorsmiljö i kanske allt för många år 
efter sjötiden. Efter att under senare år, ha tillbringat mycket tid hos vänner med lantliga boenden, blev det
till slut en flytt ut till vackra Haraker och i nuläget boende hos kvarnägaren vid Harakers kvarn.

Bergslagen är fantastiskt med all historia av industri och verksamma människor. Bara inom Skultuna kommun-
del fanns mässings- och järnbruk. Runt Skultuna är det fantastiskt vackert, landskapet skiftar mellan öppna 
fält, skog och vattendrag. Vattendrag som i sin tur ger möjlighet till både vattenkraft och rekreation. Härute 
upplever man djurliv och årstidsväxlingar. Ja även väderförändringarna timme för timme som olika bilder 
- lite så som på sjön, nära naturen. Här finner jag lugn och harmoni, även om det 
också innebär mycket arbete med all slags underhåll av gård, byggande, skapande 
med alla typer av material, samt trädgårdsarbete. Detta tycker jag dock är väldigt 
härligt. 

Redan innan jag formellt flyttade hit, upplevde jag under mina många helger här, 
ett varmt välkomnande av trevliga människor och grannar. Jag var med och lassade
hö en sensommarsommarkväll följt av bad i kvarndammen. 

Jag har deltagit i aktiviteter som Valborgsmässobål och även flera marknader vid 
hembygdsgården. Har också också blivit medlem i hembygdsföreningen. Trevliga 
människor i alla åldrar samtalar och är nyfikna och jag har varit på fika hos flera 
boende i närheten. Närboende stannar till för en pratstund när de passerar gården. 
Grannar visar sin hjälpsamhet med de resurser de har - som t.ex. när närmaste 
grannen kom med traktorn och hjälpte till att lossa 7 ton virke som kom till kvarnen 
inför bygget av äppelmusteriet, som kvarnägaren vid Harakers Kvarn och jag nu 
är igång med. Kommande äppelsäsong kommer folk med äppelträd att kunna 
besöka oss och få sina egna äpplen mustade, samtidigt som de kan koppla av med 
en kopp kaffe i det lilla caféet med vy över Svartån.

Ja, denna plats erbjuder mycket, långt bort från myller och stök, men ändå med 
korta avstånd till flertalet större städer och vackra Mälaren inom räckhåll. 

Ett nytt liv, nya projekt och visioner ger mig en möjlighet till ytterligare en förnyelse
av tillvaron.

Peter TwedeStorm på Nordsjön

forts. på nästa sida   g

Manövrerar tankfartyg ut ur sluss i Antwerpen                                                                        Snart ute ur slussen i Antwerpen



        

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

Kansliets öppettider:   Måndagar och fredagar  kl. 09.00-13.00      Onsdagar  kl. 14.00-18.00

Pantoletter ! 
uppbyggda, 
anatomiska 
pantoletter. 

Bra för ryggen 
och fantastiska
mot fötterna. 

Pris: 950 kr

Välkomna !

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

”Daniel Yngve”
Han har erfarenheter från Wallmans salonger, kasinon i 
Kina, värd på Birka paradise m.m. 
Daniel bjuder på en show med allt 
från schlager till Elvis och hårdrock. 

Entré med mat & dryck, 
kaffe & kaka 120 kr
Föranmälan till Pia Willén
pia.willen@vasteras.se
tel. 021- 39 39 10

Snart är Valborg här!   
Vi firar med brasa, tal, sång, fiskedamm, ckokladhjul och grillning.

Mer information kommer i nästa Skultunablad!

Landslagets fotbollsskola 
Landslagets fotbollsskola genomförs vecka 25 

Anmäl er på https://start.landslagetsfotbollsskola.se

Fotboll 
Fotboll för barn födda 2010/2011 startar måndag 8 maj kl. 17.30-18.30 

Bingon vid Lagår´n börjar 7 maj kl 15.00
Matcher på Kvarnbackavallen

   Lördag 8 mars   kl. 14.00   A-laget -Västerfärnebo AIK 
   Söndag 9 mars kl. 13.30   F0205 - Skiljebo SK F04 

  Boka in / kom ihåg ...
  kvarnbackadagen 3 juni
  Se mer info i blad nr 5 som kom
              ut 8 mars - och i kommande blad!                 
Välkommen som medverkande & besökande!

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Välkommen på Kulturpub
Torsdagen den 13 april, skärtorsdagen
Vallonens mötesplats           Vallonvägen 15 – 17 Skultuna

  Mat & mingel   kl. 16.30 – 18.00
       Uppträdande     kl. 18.00





© Foto: Elisabet Sannesjö

Ateljé
LERBODEN

Igelsta

Påsk-
utställning

& försäljning
Söndag 9 april, kl. 12-16

Hitta hit:
Riksväg 56. Ta av mot IGELSTA
Därefter vänster-höger-vänster

www.hektor.nu/lerboden      070-560 93 26

f Västerås                                Sala  g

Välkommen!
Catarina Kanesäter

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

 

Välkommen till SAIK
Skultuna 

Allmänna Idrottsklubb    

SAIK har årsmöte 
måndag 29 maj 2017 

Tid och plats hittar du på hemsidan.

Cykelträning 
Uppstart av cykelträningen: 

Tisdag 2 maj. Platsen är Tibble Arena och 
tider för olika grupper syns på MTB-sidan. 

Parkourträning
    Onsdagar kl. 18.00 - 19.30,  i GA-Hallen
    Fredagar  kl. 18.30 - 19.30, stora gruppen 
    i Tibble gymnastiksal.

Vid varmare väder flyttas träningen 
till parkourbanan i Tibble Arena.

För mer information se vår hemsida
www.skultunaaik.se



  
 

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

Onsdagen den 5 april
kl. 09.00 - 10.30  Brukarrådsmöte
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. (Fat med 7 sorters kakor) 
Försäljning av lotter!

Torsdagen den 6 april
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter 
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30   VLT läsning
kl. 11.00   Gymnastik
kl. 14.00   PRO har påskfest
kl. 13.00 – 16.00  Påsk-pyssel i hobbyn

Fredagen den 7 april
kl. 09.15  Manikyr
kl. 09.30 -11.00   I pad xtra för husets boende
kl. 12.00  Rotary har lunchmöte med föredrags-
  hållare Ulla Berquist, om fornminnen.
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika 

Lördagen den 8 april
Vi spelar V75, satsar 20 kr och äter ”Tacos”
Ge 20 kr till Pia om du vill vara med och spela. 
Tacos, kaffe och kaka 40 kr, anmäl till Pia

Måndagen den 10 april
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Balansträning med Annika
kl. 14.00  Promenadgruppen utgår från entrén

Tisdagen den 11 april
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 09.30 -11.00   I pad xtra för husets boende
kl. 10.00  Högläsning
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 13.00  I pad 5, samlingssalen
kl. 14.00  Årets första Boule på Boulebanan, 
  med Helge & väntjänsten

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

På “G”

•
TEKNiK & FriTiD

Vecka 14, 15 och 16 sker sandupp-
tagning i samhället. Ni som vill får
gärna sopa ner sanden från er 
trottoar på körbanan, då kommer 
sopmaskinen lättare åt att ta upp 
den.

•
SKuLTuNA 

KOMMuNDELSNäMND
Nämnden sammanträder nästa 
gång onsdag 27 april, kl. 16.30
Varje nämndsammanträde börjar 
med ”allmänhetens frågestund” i 
15 minuter. 
Övrig information med kallelser 
och protokoll finns på:
www.vasteras.se

•
BiBLiOTEKET

Torsdagen den 13:e april stänger
vi biblioteket kl. 15.00.
Vi har öppet som vanlig alla icke 
röda dagar i påskveckorna.
Välkommen på babybokprat 
torsdag 6 april kl. 09.30 - 11.00 

Passar bäst för bebisar från 
fyra månader och uppåt.

Vi läser, sjunger och ramsar !
Ta gärna med något ätbart till bebisen

Onsdagen den 12 april
kl. 09.00 – 12.00  Påsk-pyssel
kl. 09.00 – 12.00  Vårstädning av uteförrådet  

  och vårstädning utomhus. 
   Ni som kan kratta och klippa  

  buskar är också varmt 
   välkomna!
kl. 13.00  Sittande Zumba i entrén
kl. 14.00  Teknikcafé
kl. 14.00  Plantering av påsk-blommor utekrukor
  Vi fikar ute när jobbet är klart

Torsdagen den 13 april
kl. 09.00   Skapande aktiviteter inställt
kl. 09.15   Manikyr istället för på fredag
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 12.00   Restaurangen serverar 
   påsktallrik
kl. 14.00   Tipspromenaden sitter uppe i 
   glaskorridoren
kl. 16.00 – 19.00  Påsk-pub. Se separat annons

Fredagen den 14 april (Långfredag)
kl. 14.30  Fredagsfika 

Måndagen den 17 april Annandag påsk
kl. 14.00  Påskgudstjänst
  Vi dricker kaffe tillsammans

Tisdagen den 18 april
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 13.00  I pad 6, samlingssalen
kl. 14.00  Fotbollsgrabbarna sjunger allsång i  

 matsalen. 
  Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr
  Lottförsäljning

Onsdagen den 19 april
kl.09.30   VLT läsning
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 10.00   Trädgårdstäppan
kl. 11.00   Gymnastik
kl. 14.00   Bingo

Öppna förskolan
•   Babyboksprat torsdagen den 6 april. Välkomna till biblioteket 
  mellan kl. 09.30 - 11.00 ni som har barn mellan ca. 4 månader 
  till 1år.
•   Påsklovet. Vi har öppet måndag till onsdag. 
  Skärtorsdagen har vi stängt.
•   Salabadet den 18 april. Anmälan till oss. Ni badar gratis  
•   Fotografering tisdagen den 25 april. Det finns tider kvar 
  före kl. 15.00. Ring oss och boka!

Se även 
separata annonser om 
shÅppen och Kulturpub



Trädgårdssäsongen startar snart !

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!

Under påskhelgen
 skärtorsdag, långfredag, påskafton, 

påskdagen, annandag påsk

har vi öppet i Trädgården
som på lördagar 

d.v.s. varje dag kl. 10 - 13. 

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!

Kvalitetsjordar Löst och förpackat     Stallströ    Trädgård & Blommor

En liten men innehållsrik trädgårdsbutik med fröer, sättpotatis, redskap, glass & läsk, krukor, växter m.m. 

www.aroshandelshus.com
tel. 021-470 48 00

Från 1:a måndagen i april, 3 april,
fram till midsommar har vi öppet
 alla helgfria vardagar,   kl. 10.00 - 18.00

     lördagar                           kl. 10.00 - 13.00
Midsommarafton har vi stängt

För aktuella tider resten av året 
se hemsidan eller ring 

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

Kvalitets-
jord

Löst och 
förpackat

Växter, 
redskap, 

dekorationer 
m.m.

Ett växande 
besöksmål 
för både

vuxna och 
barn

Välkommen till oss!


