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Nu har vintern har rasat ut och 
Valborgsmässoeldarnas tid är förbi för den här gången.



  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! 
      Min Valborgsmässoafton var kylig men vacker och gemenskapen med alla som 
       deltog värmde lika gott som brasan! Bråda tider stundar nu, både vad gäller arbete 
och privatliv. Innan nästa Skultunablad ligger på bordet igen ska vi hinna ägna oss åt både Kristi Himmelsfärdshelgen 
och Pingsthelgen. För den som gillar att fira “dagar“ brukar det alltid finnas någon att välja. Förutom födelsedagar och 
namnsdagar har vi t.ex. Europadagen 9 maj och 17 maj kan fira vårt broderland Norges nationaldag.

Kåsör denna gång är en man som bor i byn. Jag har länge bett honom vara med på den här sidan, men tiden har 
inte varit riktigt mogen. Nu har han tagit ett nytt och viktigt steg i livet och delar med sig en del tankar om just den 
saken. Med glimten i ögat har han fattat pennan och kommit till skott! Välkommen Tommy Widegren!
Elsabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Från bondunge till ... ?!
Jag är född och uppvuxen i byn Vagersta, som äldste son till Kurt och Rut Svensson och så småningom store-
bror till Håkan och Anna. I stort sett har jag bott i byn i hela mitt liv. Under 10 avvikande år bodde jag i Västerås. 
Jag bildade familj med min livskamrat Maud och våra två flickor föddes där. När den minsta var två år flyttade 
vi tillbaka till byn och vårt alldeles nybyggda hus där.  När Maud och jag gifte oss ville vi, som de flesta, ha 
samma efternamn. Valet stod mellan mitt Svensson och hennes Widegren. Det blev Widegren för oss alla och
det namnet trivs vi bra med. 

Skolgången startade med klass 1 och 2 i Romfartuna kyrkskola. Klass 3 och 4 gick jag i Råby skola i Romfartuna
och klass 5 - 9 Skultuna. Jag har för mig att Skultuna var först eller åtminstone en av de första 9 åriga grund-
skolorna i Sverige. Å andra sidan kan jag ju ha fel. Minnet sviker ibland, men jag minns att det kändes både 
spännande, stort och lite farligt att börja där. “Bondunge” hörde till smeknamnen där och jag kände på mig 
att det inte var det tuffaste man kunde bli kallad. En försmak av livet kanske, där jag skulle möta både snälla
och dumma personer, lätta och svåra uppgifter, få nya kunskaper och erfarenheter m.m. 

Yrkeslivet ägnade jag åt att starta med ströjobb innan VVS-branscen lockade in mig. Först arbetade jag som 
rörmockare, sen som arbetsledare och avslutningsvis som teknisk support i några år. Pensionen närmade sig 
i oroande snabb takt, men jag valde att stanna kvar tills jag fyllde 67. Sen bar det sig inte bättre än att jag 
råkade ut för modern rekrytering. Jag blev helt enkelt “head-huntad” vid en ålder av 67 år, tre veckor, två 
dagar och 43 minuter. Nu  var det dags för en bransch som var helt främmande för mig, nämligen trädgårds-
näringen. Efter bara några dagar i tjänst gjorde jag nya upptäckter. Närvaron av muskler som jag aldrig känt av 
tidigare gjorde sig påmind och om jag någon gång haft sömnproblem så var den tiden totalt förbi. Även de 
sista årens ångest på söndagskvällarna var som bortblåst. Jord under naglarna? Bondunge? Yes!! Nu skulle
jag bli stolt om någon kallade mig bondunge, bondjävel eller något liknade stiligt tilltal.

        Viktigt i livet är det också att ha minst en kompis.
        Min viktigaste vän heter Gibson. Han är med mig
        i vått och torrt, sorg och glädje. Lite bekymrad 
        över min tidigare oro har han varit, men nu sitter 
        han på trappen och kurrar stolt och uppskattande 
        varje dag när jag staplar in och somnar på hall-
                         mattan.

        Till mitt nya liv hör även rikedomen av att hinna 
        stanna upp och uppleva nya saker. En stilla minut
             med ett mjukt lamm i famnen hör till en av de 
          obetalbara stunderna.

Läskigt att bli pensionär? Ja, men bara innan jag blev det!
Tommy Widegren Gibson väntar på jobb i sin verkstad

Undersköterskor sökes
Vallonens servicehus och Solglimtens demensboende söker undersköterskor till sommaren.

u	För tjänsten krävs det att du har en godkänd undersköterskeutbildning eller likvärdig 
  utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.  
u	Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med äldre människor och 
  erfarenhet av personer med demens.  
u	Som person är du trygg, stabil och ansvarstagande. 
u	Du prioriterar kunderna och är angelägen om att de är nöjda. 

Anställningsform:  Timanställning.
Kontaktpersoner:  Enhetschef Sofia Forsberg      tfn: 021-39 38 52 
  och Kommunal, Helena Dahlin Larsson    tfn: 021-39 38 50 
Ansöker gör du på Västerås stads hemsida, www.vasteras.se, under lediga jobb. 

Välkommen med din ansökan!

Lions Club i Skultuna 
Lions loppis i Brännugnsbacken, Skultuna

Sommartider:
Från och med lördag 21 maj till och med lördag 24 september har vi

öppet lördagar, kl. 11 - 15     
Obs! Ett undantag g Vi har stängt på midsommardagen, lördag 25 juni

Vi tar gärna emot föremål under samma tider eller ring oss för överenskommelse:
  Alf Johansson  tel. 070-234 44 39
  Stig Isaksson  tel. 070-778 87 50
  Birgit Andersson  tel. 021-709 06

Välkommen! 
 

 

 

Tack för att du Hjälper Lions Hjälpa !



        
 

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

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

KVARNBACKAVALLEN 
  Lördag  14 maj  kl. 10.00  SIS F04 – Gideonsberg IF F04 
  Söndag  15 maj  kl. 10.30  SIS F04/05 – Irsta IF F05 vit 
                           kl. 12.00  SIS F03 – Gideonsberg IF F03 
  Måndag  16 maj  kl. 18.00  SIS P04 - Västerås IK P04:2  Gul (Naturgräs) 
  Tisdag  17 maj  kl. 19.00  SIS B-lag – IK Franke 
  Onsdag 11 maj  kl. 19.00  SIS A-lag – Fagersta Södra IK 

LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA 
Vecka 25 (20-23 juni) kommer vi att arrangera Landslagets Fotbollsskola! 
Varmt välkommen med din anmälan på fogis.se/landslagets-fotbollsskola 

Vid frågor, kontakta kansliet! 

Skultuna IS erbjuder nu Swish som alternativt betalningsmedel. 
Man betalar in på nummer 1233 958 717. Tänk på att skriva VAD ni betalar för ! 

Ta hål i öronen tryggt och säkert !

Öronhåltagning 
  med allergifria örhängen från 

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Välkommen !

                              Öronhåltagning 
                                      inklusive örhängen:
                                2 hål 295 kr   
                                1 hål 149 kr

Kommundelens tre hembygdsföreningar
Harakers Hembygdsförening

Ordförande  Per Pettersson
Vice ordf.  Helena Lindström
Sekreterare  Maj-Lis Lindgren
Kassör  Margau Wohlfart- 

 Leijdström
Ledamot  Björn Lindström
Ledamot  Bengt Lundgren
Ledamot  Kjell Ingvarsson
Ersättare  Margareta Rydh
Ersättare June-Marie Eriksson
Ersättare Ulf Jäder

Hedersledmot: Karin Karlström

Hemvist:  Harakers Bygdegård
Hemsida: www.haraker.se

Skultuna Hembygdsförening

Ordförande  Bengt Andersson
Vice ordf.  Sven Eriksson
Sekreterare Monica Karlsson
Kassör  Margareta Smevold
Ledamot  Sven-Erik Nilsson
Ledamot Bertil Romlin
Lenamot Mona Borg
Ledamot  Torsten Borgh 

Hemvist:  Hembygdskällaren
                Vallonvägen 20 c, Skultuna

Hemsida: www.hembygd.se/skultuna

Romfartuna Hembygdsförening

Ordförande  Elisabet Sannesjö
Ersättare/vice ordf. 
  Magnus Persson
Sekreterare  Johanna Funkqvist
Kassör  Anders Norman
Ledamot/ansvar  programgrupp 1 

 Bo Ohlsson
Ledamot/ansvar programgrupp 2  

 Sanna Axelsson
Ersättare/ansvar programgrupp 3   

 Eva Pettersson

Hemvist: Tiondeladan, sommartid
                Företagshuset i Vagersta,
                  vintertid (på försök 2016/17)
Hemsida: www.romfartuna.se

Våra hembygdsföreningar har goda kunskaper om bygden, fina bildarkiv och många trevliga program och 
aktiviteter. Har du svårt att hitta de uppgifter du söker om någon av hembygdsföreningarna via deras hem-
sidor, hitta.se, eniro.se eller annan sökväg är du välkommen att ringa Skultunabladet så gör vi vårt bästa 
för att hjälpa till med kontakten!                                                                                              Elisabet Sannesjö
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Öppet: 
måndag - fredag kl. 08.00 - 17.00 

Nytt telefonnummer:
 070 - 734 41 02

 Skultuna Vårdcentral, Västeråsvägen 32

Hej Skultunabor 
och andra Västmanlänningar !!!
Jag vill tacka alla patienter som jag har 
haft förmånen att träffa under åren som 
sjukgymnast/fysioterapeut på Skultuna 

 Vårdcentral.
Samtidigt vill jag hälsa min efterträdare 
välkommen. Tom Arild Torstensen tar nu 
över min praktik och fortsätter att erbjuda 
behandling mot smärta och andra besvär.

Hjärtliga Hälsningar från Kjell Krieg

 

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!

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!

Kjell Kriegs Sjukgymnastik

Tack för mig! 
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Erbjudande - maj
Gravid-massage

En bra massage från första veckan i
 graviditeten fram till förlossningen

4 gånger         2 000 kr

Kom ihåg Mors Dag 29 maj
Beställ en tid och låt mamma få unna sig 
en välbehövlig stund hos oss.  Alternativt 

   ge ett presentkort för framtida bruk!

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

 



  
 

       
                     
  
  

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

På “G”

SKULTUnA BiBLioTEK
Torsdag den 5 maj - söndag 8 maj 

är biblioteket stängt.

Det blir därför inget språkcafe 
fredag den 6 maj. 

Välkomna fredag den 13 maj 
kl. 14.00 - 15.30

•

VALLonEnS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

fortsättning ... Onsdagen den 11 maj

kl. 14.00 – 17.30  Vi åker på dans i Tillberga. 
Lars Håkansson spelar upp till dans

Resa, inträde, kaffe & smörgås, 120 kr. 
Anmälan till Pia så fort som möjligt ! För dig
som åker för egen maskin krävs ingen anmälan

Torsdagen den 12 maj
InSpIratIOnSdag 

på hjälpmedelscentrum 
med föreläsningar 

- se Vallonens månadsblad eller 
Landstingets egen hemsida, ltv.se,

för mer inforamation.
 

Kontakta Pia om Du är intresserad av sällskap 
till hjälpmedelscentrum.
Färdtjänst 80 kr
Avresa ca:  kl. 09.30 eller  kl.10.30
Hemresa ca:  kl. 12.30 eller kl. 14.30

Fredagen den 13 maj
kl. 09.15  Manikyr
kl. 13.00  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 16 maj 
kl. 09.00  Golf på innebana
kl. 09.30  Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Teknikcafè

Tisdagen den 17 maj
kl. 09.30  Förmiddagsmys på 15
kl. 13.00 – 16.00    Ipad  Obs! Ändrad tid
   Fortsättningskurs 3/6, 
   samlingssalen
kl.14.00  Fotbollsgrabbarna i matsalen.
  Obs! tiden
  Vi dricker kaffe tillsammans. Pris 20 kr

onsdagen den 4 maj
kl. 09.00 – 12.00  Brukarråd
kl. 09.30  Förmiddagsmys på 15 
  Vi har spelstuga!
kl. 10.00  Styrketräning, 
kl. 10.30  Balansträning och gymnastik med Pia 
inställt och högläsning inställt p.g.a .brukarråd
kl. 13.00 – 16.00  I Pad kurs, nybörjarkurs 4/8
kl. 13.30  Boule 
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans
  på uteplatsen

Torsdagen den 5 maj
Kristi himmelfärds dag = mötesplatsen stängd

Fredagen den 6 maj
kl. 09.15  Manikyr och hänt i veckan
kl. 13.00  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 9 maj 
kl. 09.00  Golf på innebana
kl. 09.30  Förmiddagsmys på 15
  ”Vi bakar kanelbullar på 15”
kl. 14.00  ”En text säger så mycket”
 
Tisdagen den 10 maj
kl. 09.30  Förmiddagsmys på 15
kl. 09.00  Mjukgympa
kl. 10.30  Chigong med Pia
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.00 – 16.00  Obs! Ändrad tid 
   Ipad  fortsättningskurs 2/6,  

  samlingssalen
kl. 13.30  Bingo, hobbyn

onsdagen den 11 maj
kl. 09.30  Förmiddagsmys på 15
kl. 09.00 – 11.00  I Pad kurs, nybörjarkurs 5/8
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning 
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.00 – 13.45  Sittande zumba

fortsättning, nästa spalt

Skultunabor
Det har varit inbrott på Persboskolan och en del förstörelse i Skultuna. 
Bland annat nedbrunna fågeltorn, förstörelser av bryggor, klotter 
och glaskross. 
Det kostar både tid, kraft och pengar, som naturligtvis kan användas 
på ett mycket roligare sätt.
Vi tar gärna emot tips från allmänheten om ni ser eller misstänker 
att något inte står rätt till.
Kommundelskontoret, tfn: 021-39 38 00 eller polisen, tfn: 114 14

Öppna förskolan
•  Gipsfötter! Kom och gör ett avtryck i gips av ditt barns fot. 
  Vi tillverkar under vecka 18.
•  Torsdag 5 maj, Kristi himmelfärdsdag! Då har vi stängt.
•  Fredag 6 maj.  Ingen fredagsverksamhet.
•  Tisdagen den 10 maj. Stängt. Vi är på utbildning.
• Sagostund, torsdagar kl.9.30 - 11.00. Då är Öppna förskolan 
  på biblioteket. Sen är vi på Öppna förskolan till kl. 13.30.
•  Måndag 16 maj. Stängt. Vi har planeringsdag!
•  Salabadet tisdagen den 17 maj! 
  Sista badet innan sommaren, anmälan till oss. 
  Glöm inte att vi har stängt då.                                     Välkomna!

Vi SÖKEr UndErSKÖTErSKor
- se separat platsannons

Det händer på Vallonens mötesplats !

Välkommen!



Välkommen
till oss!

www.aroshandelshus.com
tel. 021-470 48 00
        021-740 27

Kvalitets-
jord

Löst och 
förpackat

Växter, 
redskap, 

dekorationer 
m.m.

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 

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

Trädgårdssäsongen har startat !


