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Hej!

Lite vårkänslor gör sig allt påminda trots en och annan kylig fläkt. Jag håller
					
tummarna för en ljum och fin valborgsmässoafton även om det inte hör till
vanligheterna. Fint brukar det vara, men oftast kyligt och ibland med ackompanjemang av lite regntunga skyar.
Men jag minns förstås den där tidiga våren, för några år sedan, då vi satt på verandan och åt en härlig paj med årets
första, egna rabarber och solen bara flödade. Oavsett om du ska till Harakers firande (annons i förra numret), Skultuna IS
firande i Skultuna (annons i detta nummer) eller ska fira på annat sätt så önskar jag dig en fin kväll. En viss återhållsamhet med smällarna kan också stå på önskelistan eftersom det vore bra både för djuren och naturen.
En person som med säkerhet ska fira och firas, och det ordentligt, är vår kung Carl XVI Gustaf som fyller 70 år på
Valborgsmässoafton. Flera dagars födelsedagsarrangemang kommer att avslutas med stor fest på Nordiska Museet
i Stockholm 29 april och ännu en stor, men mer privat, fest på Stockholms slott 30 april. De kungliga barnen har följt
i pappas fotspår på flera sätt. Ett av dem är att välja en livskamrat där kärleken fått vara avgörande. Det innebär att
vi i tidningsreportage och på TV bland annat kommer att få se nya familjemedlemmar både från både Älvdalen,
Ockelbo och London/New York.
Före Valborgsmässohelgen har nog vädret det största inflytandet över vad som görs. Den som har en täppa att påta i
eller vill leta efter vårtecken i skog och mark kan glatt ägna sig åt det om vädret bara blir det minsta lilla inbjudande.
Samma sak gäller andra begivenheter utomhus. Kommer t.e.x. Grålleklubben att ha sin dag för vårsådd i Romfartuna
23 april, som vi skrev om i förra numret av Skultunabladet?
Kåsör denna gång är en person som är välkänd av många och särskilt av dem som besöker Skultuna bibliotek. Vi har
böcker som ett stort gemensamt intresse, men hon har dessutom sin passion som yrke! Med sin stora kunskap som
följeslagare erbjuder hon besökarna på biblioteket många goda råd och trevliga pratstunder.
Välkommen Eva Lundgren!
Elsabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Den bästa ...

En fråga som jag fått nästan varje vecka under de 16 år som jag jobbat på Skultuna bibliotek är vilken den
bästa bok jag läst är. Mitt svar har alltid varit (och kommer nog alltid vara) Greven av Monte-Cristo. Den innehåller allt, kärlek, svek, flykt från ett förfärligt fängelse och gruvlig hämnd. Nu är det många år sedan jag
läste Greven av Monte-Cristo. Om jag läste om den idag kanske den inte ens skulle kvala in på min toppfemlista, men i mitt minne är den etta. Mitt vuxna jag letar antagligen efter helt andra saker i en bok än
vad mitt 11-åriga jag gjorde.
Kärleken till böcker har alltid funnits där, min barndom tillbringade jag antingen högst upp i en trädtopp
eller i soffan med en bok. Jag var både helvild och väldigt lugn. Hemma fanns det böcker överallt, jag hade
turen att ha både föräldrar och lärare som läste högt ända upp till årskurs 6 (och som var väldigt duktiga på det)
och jag hade fantastiska Bäckby bibliotek bara 5 minuter bort med cykel.
I min familj fick man ligga inne och läsa trots att det var sommarlov och strålande solsken ute. Jag läste allt
jag kom över, mammas gamla Maria Lang, pappas Ed McBain, Astrid Lindgren, Dostojevskij och Jackie Collins,
helt utan urskiljning eller planering. Jag har inget minne av att någon sa att jag var för liten eller för stor för
en viss bok, jag fick själv hitta min väg. Med åren började jag sålla bort en del, men fortfarande läser jag
väldigt blandat och lika gärna böcker för barn som för vuxna.
I mitt arbete på biblioteket träffar jag dagligen barn, ungdomar, föräldrar och alla andra varianter på människor, och den vanligaste frågan jag får är: Kan du tipsa om en bra bok? Ja, säger jag och tänker direkt på
Greven av Monte-Cristo, men oftast svarar jag något annat. Det är en av de stora utmaningarna jag möter,
att para ihop rätt bok med rätt person. Men få saker är så roliga och glädjande som när en person kommer
tillbaka veckan efter med boken och säger att det var en fullträff. Kan du tipsa om en ny bok? Ja, säger jag
och tänker att nån gång kommer jag säkert träffa en 11-åring som älskar Greven av Monte-Cristo lika mycket
som jag gjorde. I väntan på det finns det tusentals andra böcker som väntar på sin läsare och hundratals
bibliotekarier som väntar på att få para ihop rätt bok med rätt person.
Hälsningar
Eva Lundgren
Skultuna bibliotek
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Många hudvänliga &
snygga smycken i butiken!

Erbjudande - maj
Gravid-massage

En bra massage från första veckan i
graviditeten fram till förlossningen
500 kr per gång

Några dagar kvar av aprilerbjudandet
Vackra smycken att bära utan oro för olämpliga
ämnen. Ett tryggt sätt att vara fin varje dag!

Kinesiologi

Fyra behandlingar 2 200 kr

(ord. pris 2 650 kr)

Boka enklast
dina tider

Välkommen !
Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

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

Välkommen !
Linda Magnusson

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

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

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
Svenne
Välkomna !

Välkommen till SAIK
Skultuna
Allmänna Idrottsklubb

Uppstart av Baseboll

Måndag 2 maj, kl. 18.00 på Prästgärdet

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

Spelmän och Musikintresserade
Välkommna till Dragspelsstämma
på Skultuna La´går´n
23 april 2016
kl. 13.00 - 22.00
* Scenspel * Buskspel * Dans * Servering *

Uppstart av cykelträning

Tisdag 3 maj kl. 18.00 - 19.00 på Tibble Arena

Parkour

Vi tränar onsdagar och fredagar
kl. 18.00 - 19.30 i Tibble Gymnastiksal
Prova-på-tillfällen: 20, 22, 27, 29 april

Gemensam fixardag

på Tibble Arena söndag 1 maj kl. 10.00 - 13.00
Vi städar och fixar spåret. Alla ledare finns på
plats för frågor om verksamheten.

Årsmöte 30 maj kl 18.00 på Vallonen
För mer information se vår hemsida

www.skultunaaik.se

PROGRAM

Kl. 13.00 Invigning

Kl. 13.02 Allspel

Spontandans när du vill röra dig
Kl. 13.30 - 18.10

Scenspel

Kl. 18.15 - 22.00

Dans till gästande spelmän
Entré: 50 kr för hela dagen

www.skultunalagarn.se

Arrangörer: ABF Västerås Västerås DK

Frisör & Shop
Välkommen
till hela familjens frisör!
Centrumhuset
Tel: 755 30

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!

www.salongadamocheva.se

Vill du se några exempel på mina målningar ?
Gå in på min sons, Thomas, hemsida:
www.thomasmaleri.se. Besök Galleriet

Hälsningar Lillemor “Lill” Råholm, Skultuna
tel. 021 - 655 77

Drag i Lagår´n du, de du, sen du…

På lördag den 23 april arrangerar Västerås dragspelsklubb en dragspelsstämma i Skultuna lagår´n.
Det blir den 4:e i Skultuna lagår´n och den 6:e i klubbens historia.
Stämman inleds kl. 13 med allspel med att alla närvarande spelmän spelar 8 – 10 låtar tillsammans.
Därefter spelar nio olika spelgrupper från scenen 6 – 8 låtar under 25 minuter för varje grupp.
Spelmän kommer från Västmanland, Södermanland och Dalarna.
Till spelgruppernas toner finns det
möjlighet att spontandansa för de
som känner för att ta en svängom
till medryckande låtar. Under eftermiddagen spelas det buskspel (spelmän samlas i små grupper och spelar)

i Stallet och där spelmansgrupper
finner en lämpligt plats.
Efter scenspelet blir det dans under
kvällen till fyra olika dragspelsgrupper. Stämman slutar kl. 22.00

Allspel. På bilden syns Västerås dragspelsklubb sitta på scenen med övriga
spelmän runt scenen under allspelet förra året.

Text och foto: Leif Aktermo

- se även separat annons

STÖFAR du ?
Det gör vi på banken !
Stöf är en förkortning för stående överföring

som är ett regelbundet sparande varje månad
till en fond.
Det finns många fördelar med att spara varje månad,
bland annat minskar du din risk på detta sätt.
Kom in på kontoret så berättar vi mer och hjälper dig att komma igång!
Våra direktnummer:

Johan
Ida
Ville
Faxnummer

021 – 16 44 51
021 - 16 44 52
021 – 16 44 53
021 – 16 44 55

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Välkommen!
Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Ville
Torppa

www.handelsbanken.se/skultuna
©Foto:
Foto:Elisabet
ElisabetSannesjö
Sannesjö
©

telefon: 021 - 16 44 50

Måndagsklubben - 2:a maj klockan 16.00 - 18.30
Välkommen till Sågdammen strax norr om Skultuna
Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

•

SKUltuna
kommundelsnämnd

Nämnden sammanträder
onsdag den 27 april, kl. 16.30
på kommundelskontoret.
Varje nämnd börjar med
allmänhetens frågestund.

Välkomna!

Vi paddlar kanot, går på bäverutflykt & tipspromenad
Vi spanar efter fåglar & andra djur. Testa tubkikare!
Det finns grillspett och pastasallad till självkostnadspris:
20:- för vuxna, 10:- för barn, 0:- för barn upp till 2 år
Ta gärna med filtar eller annat att sitta på.

Det går buss från parkeringen vid biblioteket med start kl. 16.00
Vid behov går bussen flera turer. Bussen är självklart gratis!

För att få åka med bussen utan målsman måste barn gå i årskurs 7 och uppåt

Det finns begränsat med parkeringar, så åk gärna med bussen eller
cykla/gå till Sågdammen.
Sista bussen till Skultuna går kl. 18.30

Alla är välkomna, gammal som ung. Ingen föranmälan!
Vi ses!
P.S Håll koll på Måndagsklubben på Facebook för aktuell information.
https://www.facebook.com/mandagsklubben.skultuna

SKUltuna bibliotek

Vill du bli bättre på att prata svenska? Välkommen på Språkcafé på Skultuna bibliotek
fredag 22:a april kl. 14.00 - 15.30
Gamla och nya skultunabor träffas över en kopp kaffe och samtalar på lätt svenska.
Ingen föranmälan, vi bjuder på kaffe!

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 20 april
kl. 09.00 – 12.00 I Pad kurs, nybörjarkurs.
			
Tillfälle 2 av 7
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
		
					
kl. 10.00 Styrketräning
			
kl. 10.30 Balansträning och gymnastik med Pia
		
kl. 11.00 Högläsning på 15
kl. 13.30 Hembygdsföreningen med Stig Svärd.
Bildvisning: ”Bruket och gamla verk
städerna samt video inspelad 1918”
		
Vi dricker kaffe tillsammans. Pris 20 kr
Torsdagen den 21 april
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter inställt idag
kl. 09.00 Mjukgympa för damer & herrar, 30 kr
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning med Annica
kl. 13.00 – 16.30 ”Stora vårstädardagen utomhus”
Vi går man & kvinna ur huset och har gemensam
städdag & rörelsedag. Tipspromenad sitter uppe
på bättringsvägen. Vi gör det vi kan; sopar, plockar
skräp, rensar löv, går bättringsvägen, bidrar med
gott humör eller bara andas frisk luft.
Vi avslutar med korvgrillning och vi äter vårens
första korv utomhus!

Fredagen den 22 april
kl. 09.15 Hänt i veckan & manikyr
kl. 10.30 Chi gong med Pia
kl. 12.00 Rotary har lunchmöte
kl. 13.00 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 25 april
kl. 09.00 – 12.00 Golf på innebanan
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00 Högläsning på 15
kl. 14.00 Trädgårdstäppan
Tisdagen den 26 april
Vi åker till Sala på shoppingresa, även för dig med
rullstol
Onsdagen den 27 april
kl. 09.00 – 12.00 I Pad kurs, nybörjarkurs för dig
			
som behärskar I Pad.
			
Tillfälle 3 av 7
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning och gymnastik med Pia
kl. 11.00 Högläsning på 15
kl. 13.00 Sittande zumba med Anna–Carin. Gratis.
		
Kaffe i restaurangen för den som vill. 20 kr
kl. 14.30 Film med Marcus

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 28 april
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgympa för damer & herrar, 30 kr
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning med Annica
kl. 14.00 Allsång med Fotbollsgrabbarna
		
i Mormors restaurang. Obs, tiden!
		
Vi dricker kaffe i pausen. Pris 20 kr.
		
Lottförsäljning!
Fredagen den 29 april
kl. 09.15 Hänt i veckan & manikyr
kl. 10.30 Chi gong med Pia
kl. 12.00 – 13.30 Årets första grillbuffé
			
i Mormors restaurang
			
Ring och boka (076 204 74 40)
			
om du inte äter i restaurangen
		
varje dag!
kl. 13.30 Kulturcafé med underhållning av 		
”Hissdur”. Obs, tiden!
		
Pris 40 kr inklusive kaffe och fikabröd
Lördagen den 30 april ”Valborgsmässoafton”
Måndagen den 2 maj
Utflykt till Boda Backe fårgård på eftermiddagen
Kostnad: Resa 80 kr.
		
Guidning och besök 50 kr
		
+ kostnad för kaffe & bröd
Avfärd: ca. kl. 12.30
Hemfärd: ca. kl. 15.30
Anmälan till Pia eller Lillemor senast den 21/4
Tisdagen den 3 maj
kl. 09.30 		
Förmiddagsmys på 15
kl. 10.30 		
Chigong med Pia
kl. 11.00 		
Högläsning på 15
kl. 13.00 – 16.00 I Padkurs Obs, ändrad tid.
			
Fortsättningskurs i samlings		
salen. Platser kvar.
			
Pris 200 kr. Anmälan till Pia
kl. 13.30 		
Bingo i hobbyn
Onsdagen den 4 maj
kl. 09.00 - 12.00 Brukarråd
kl. 10.00 		
Styrketräning
kl. 10.30 		
Balansträning och gymnastik
		
med Pia
kl. 11.00 		
Högläsning på 15
kl. 13.00 – 16.00 I Pad kurs, nybörjarkurs 4/7
kl. 13.30 		
Boule & Fika, 20 kr

Välkommen !

ViVisäljer,
monterar
säljer, monterar
och
renoverar
och renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och
kaminer
kaminer.
Vi utför
även
Vi utför
även
murmuroch
och putsarbeten

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

putsarbeten

Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14 | vasteras@eldabutiken.se

SKULTUNA IS

Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna
e-post: Skultunais@hotmail.com

Telefon: 021-700 17
www.skultunais.se

Träningsmatcher på Kvarnbackavallen

		
Lördag 23 april
			

kl. 11.00
kl. 15.00

SIS F03/05 - Gideonsberg IF F04
SIS F03/05 - Västerås BK30 F03

Kom och fira Valborg med oss!
		
		
		
		

Kl.15.00
Kl 18.00
Kl 18.30
Kl 19.00

SERIEPREMIÄR. SIS A- Babylon
Västerås Manskör sjunger in våren
Vårtal av Hans-Olov Öberg
…tänder vi brasan

Under kvällen kommer det att finnas:

chokladhjul, fiskdamm samt försäljning i kiosken m.m.
Hans-Olov Öberg kommer att signera och sälja sin deckarroman
till förmån för SIS under kvällen.

Bingo på Lagår´n
Start söndag 8 maj, kl. 15.00

Varmt Välkomna!
Kansliets öppetider: Helgfria vardagar kl. 09.00 - 13.00

