Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö • 021-470 99 00 • info@skultunabladet.se • www.skultunabladet.se

Nr 9 •

Fredag 5 maj, vecka18

Nästa nummer onsdag 17 maj

Årgång 50

• 2017

Annonsmaterial in senast: fredag 12 maj, kl. 12.00

Gör ditt hem tryggare!
Prisvärda GSM-larm för ditt hem

			
		
Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
			
Välkommen att höra av dig!
Erbjudande!
			

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Från 2095 kr

		

Enkel installation
Ingen kabeldragning
Allt är förprogrammerat

Fungerar även som
trygghetslarm

- Larm och datalösningar - för Ditt hem
Katthedsvägen 12 726 30 Skultuna Tel 076-104 76 99
E-post: info@larmodata.se Hemsida: http://larmodata.se

I det här numret kan du
bland annat läsa om:
- Kåseriet: Jag är på väg...
- Några välförtjänta TACK
- Tre av dem som ingår i
kommundelsnämnden
- Måndagsträffen 8 maj
- Fixardag i Hallsta By
lördag 13 maj
- Sommarbussen 2017
- Sommarjobb inom
äldreomsorgen
- Rapport från Haraker
- SM i distansritt

		
				

Hej!

				
				
				
		
				
				
				

Äntligen smeker vårens ljumma vind min kind. Härligt att känna och härligt
att se att allting i naturen plötsligen sträcker på sig och startar sin livsplanering för den här säsongen. Knoppar gror & brister, grönskan spirar med
försiktig optimism. Fåglarna bygger bo, där äggen snart ska läggas om det
inte redan är gjort. Fågelungarnas kvitter och trevande flygövningar får vi
vänta med spänning på en stund till. I ladugårdarna föds lammen som bäst
just nu och på bilden här bredvid ser du Sara från Broarna som ömsint tagit
sig an ett av de nyfödda lammen i Käpplinge.

				
				
				
				

Kanske är detta den underbaraste tiden av alla på året, då livets styrka och
skönhet gör sig påmind överallt. Njut av allt och spara alla härliga minnen
som en motvikt att ta till under de dagar då regnet öser ner och blåsten
ruskar om i naturen.

vArmt TACK för hjälpen
till nattvandrarna i Skultuna
		
		
		

som agerade klokt när brandlarmet
utlöstes av sig själv på påskaftonen
när jag var bortrest.
Eva

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

av bilar och småmaskiner

Pantoletter !
Uppbyggda,
anatomiska
pantoletter.
Bra för ryggen
och fantastiska
mot fötterna.

Pris: 950 kr

Välkomna !

				
Som kåsör den här gången har jag bjudit in en ung tjej som gjort bra ifrån
				
sig när hon praktiserat hos oss då och då under sin utbildning. Hon är en
				
lugn, vänlig och ambitiös person som jag önskar all lycka i livet!
				
Välkommen Caroline Ekman, nu är ordet är ditt!
										
Elisabet Sannesjö		
Foto: Maria Sannesjö
ansvarig utgivare
								

Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Jag är på väg...

Jag heter Caroline men kallas för Carro, är 19 år och går på Edströmska Gymnasiet, transport. Den linjen
valde jag för att slippa så mycket teoretiskt pluggande, men skam vad jag bedrog mig! Det blev mycket av
den varan ändå. Utbildningen är 3 år. Under det första året fokuserar man mest på personbilar. Man går
bland annat igenom motorer och bildelar som en förberedelse för att välja fortsättning som t.ex. kan vara att
ägna sig åt lastbilar och andra tyngre fordon. I slutet av det första året väljer man inriktining: personbil,
karosseri och lackering, tungmekanik eller transporter. Jag valde transport och det praktiska i utbildningen
består av att först öva lastbilskörning på plan för att sedan köra på väg.
I min klass går 8 tjejer och 19 killar. Under utbildningen har jag haft praktik på två olika åkerier och har tagit
AM, B och C-kort. Utbildningen är helt klar 9 juni och tills dess återstår uppkörning för CE-kort (bil och släp)
och olika övningar på väg. Just nu är min största framtidsdröm att få arbeta i en TMA-bil. Det är en lastbil
som ingår i vissa större vägarbeten genom att t.ex sköta avspärrningar. Just nu framstår det som riktigt häftigt
att få köra en sådan bil!
När jag inte pluggar jobbar jag inom vården i Sala. Där startade jag med sommararbete förra sommaren och
blev sedan timanställd och rycker in när jag blir “inringd” när som helst under året. Det är skönt att kunna
tjäna lite egna pengar och alla arbetskompisar, i olika åldrar, är supertrevliga.
Jag är född och uppvuxen i Tomta där jag fortfarande bor med min familj som består av mamma, pappa, två
syskon och min pojkvän, som är
från Surahammar.
Min pojkvän och jag vill gärna
stanna kvar i bygden och funderar
på att hyra en bostad här så fort
jag är klar med utbildningen och
också får en fast inkomst.

		
		

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

SKULTUNA IS

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

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

Fotboll för de yngre

P12, P10/11, F10/11
Välkomna till gräsplanen den 8 maj, kl. 17.30 - 18.30

Matcher på Kvarnbackavallen

		
Söndag 7 maj
			
		
Lördag 13 maj
		
Söndag 14 maj

kl. 11.00
kl. 15.00
kl. 15:00
kl. 10.00

SIS F0405
SIS F0304
SIS A-lag
IS F0405

-

Västanfors IF FK F05
Västerås BK 30 F04-05
Irsta IF
Surahammars FK F05

Ett STORT TACK

till er som gjorde det möjligt att genomföra Valborgsfirandet
och tack till er som kom och firade tillsammans med oss.

“Carro”
		

Mobil: 0735 - 45 45 03

Kom ihåg! Bingon vid Lagårn, söndag 7 maj kl. 15.00
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

Kansliets öppettider: Måndagar och fredagar kl. 09.00-13.00

Onsdagar kl. 14.00-18.00

Vi startar nu en presentationsserie
av dem som ingår i Skultuna Kommundelsnämnd.

Varsågod, här kommer första delen!
Namn:
Thomas Klingberg
Parti:
Moderaterna
Bor:
Sofieberg
Roll i nämnden: Ersättare
Därför tycker jag att det är viktigt att vara engagerad
i Skultuna kommundelsnämnd:
För att vara med och skapa ett tryggt och trevligt samhälle
att leva och verka i.
Andra politiska uppdrag:
Nej
Viktiga frågor som du vill driva:
Trygghetsfrågor
			
Namn:
Irene Hagström
			
Parti:
Moderaterna
			
Bor:
Kråkbacksvägen 14
			
Roll i nämnden: Andre vice ordförande
Därför tycker jag att det är viktigt att vara engagerad
			
		
i Skultuna kommundelsnämnd:
Att få vara delaktig i besluten som tas i den ort man bor
			
			
på är viktigt. Här i Skultuna har vi nära till varandra och
			
till besluten.
Kommunfullmäktige,
			
Andra politiska uppdrag:
			
Grundskolenämnden, Västmanlands teater, VAFAB miljö
			
Viktiga frågor som du vill driva: Att vi har en bra skola,
		
förskola och åldringsvård är några av våra viktigaste
frågor. Att få behålla all den service vi har här i Skultuna och även kunna utöka detta med flera förskoleplatser och ännu bättre åldringsvård bygger på att det blir fler som bor i Skultuna. Vi jobbar för att få
fler bostäder att byggas. Både trevliga radhus och fristående villor. Radhus för äldre att flytta in i när
man sålt villan och vill bo kvar i Skultuna. Vi jobbar för att alla ska känna sig trygga på orten.
Namn:
Marie Sundström
Parti:
Miljöpartiet
Bor:
Haraker
Roll i nämnden: Förste vice ordförande
Därför tycker jag att det är viktigt att vara engagerad
i Skultuna kommundelsnämnd:
Positivt att politiken är lokalt förankrad.
Förskolenämnden,
Andra politiska uppdrag:
Individ- och familjenämnden, Västerås vård och omsorg
Viktiga frågor som du vill driva: Skolfrågor, sociala
frågor, landsbygdsfrågor.

Rapport från medlemskvällen
onsdag 19 april i Haraker

Tack ni som kom på medlemskvällen och lyssnade på
Inga-Lill Karlsson som berättade om våra två första år
med Bygdegården.
Problemen med att fylla i bidragsansökan för bergvärmepumpen tog lång tid. Det blev totalt 5 försök innan vi
hade alla uppgifter, medfinansiärer och allt annat rätt
för att bli beviljade bidraget från Boverket.
Byns ”gubbar” har gjort ett stort jobb med att fixa till
källaren sen pannan åkt ut, plus allt annat som blivit
gjort på husen.
Hon berättade också om det mysiga biblioteksrum som
vi fått till. Kom gärna och låna en bok eller sitt i lugn
och ro och läs en stund. Vill du ha lästips, passa på att
komma på Bokcafé den 30 maj.
Många bra tips till aktiviteter fick vi också under kvällen.
Från bygdens ungdomar, som passade på att få en macka
tillsammans med oss, fick vi önskemål om fotbollsmål.
Något som kom två dagar efter träffen, från Skultuna
Kommundel. Tack för den snabba responsen på ungdomarnas önskemål.
Nu jobbar vi vidare med alla idéer som vi fått till oss.

... och sedan dess har vi hunnit fira Valborg!
Ett par minnesbilder från en härlig kväll!

Styrelserna för Harakers Hembygdsförening
och Harakers Bygdegårdsförening

SM i distansritt i Kristinehamn under Valborgsmässohelgen
Seniordistans: 160 km Juniordistans: 120 km

Text: Elisabet Sannesjö

			
		
			
			
			
			
			
			

Här i kommundelen har vi fått stifta bekantskap med sporten genom Romfarsritten, där Katarina Mungsgård varit en stark och drivande kraft under flera
år. Romfarsritten går av stapeln i början av juni och Mälardalens Distansryttarförening står som arrangör. Start och mål har vanligtvis varit i Munga, men i år
kan det bli ett undantag på den punkten eftersom det pågår omfattande grävarbeten där. 4 juni är det dags och start och mål - och därmed sträckorna för
ridningen - förläggs troligen till Sala. Vi som är intresserade får hålla ögonen
öppna för närmare besked under maj!

			
			
			
			
Kl. 08.00 Cera och Katarina väntar

Katarina Mungsgård tävlade i årets SM med sin travhäst, som var den enda i sitt
slag tillsammans med araber och arabkorsningar. Innan hon åkte berättade hon att
SM tävlingen är indelad i 6 delsträckor och att den effektiva ridtiden uppgår till
ca 11,5 timmar. Det är kort sagt ett elddop för både ryttare och häst.

			
Foto: Marie Aichner
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Jogg iväg ut på slingan!
Foto: Marie Aichner
			

Svensk mästare i år blev Anneli Ohlén.
Hur gick det för Katarina? Både häst
och ryttare skötte sig strålande, men...
Så här säger Katarina: “Tyvärr tog det
slut i femte veterinärkontrollen, efter
142 ridna km, på grund av en minimal
hälta. Då var klockan strax efter 18.
Starten hade gått kl 5 och lite surt var
det att det bara var 18 km kvar till mål.
Just nu kurerar vi diverse skavsår och
träningsvärk och tar sikte på nya mål!”
Vi gratulerar till en stark prestation!

			

på
att gå ut på slinga 2, efter att
			
redan ha ridit 37 km

Strax 72 km avklarade och det innan lunch!
Foto: Leonard Liesens

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 !

Vill du arbeta
inom äldreomsorgen
i sommar?
Är du över 18 år?
Vi söker semestervikarier till Vård och omsorg
i Skultuna, både inom hemtjänst, Vallonen och
Solglimten.
Låter detta som någonting som skulle passa dig?

Välkommen att höra av dig!
Hemtjänst
Gun Axelsson, tel. 021 - 39 39 13
Vallonen & Solglimten
Susanne Rapp, tel. 021-39 30 50

© Foto: Elisabet Sannesjö

www.romfartuna.se

Nu håller vi tummarna för fint väder!

Välkommen

till extra medlemsmöte & fixardag

Lördag 13 maj i Hallsta By
Vi startar kl.10.00

med förmiddagsfika och möte om:
- tillbakablick på årsmötet
- beslut nr 2 om vår nya stadga.
- samspråk om 10-ladan och husen
som vi hyr i Hallsta by

Därefter jobbar vi vidare

efter egen tid, lust och förmåga
med vårstädning, målning och snickeri.
(medtag gärna pensel, kratta, hammare, sop
eller något annat som du vill ha till hands)

Medtag egen matsäck för lunchen.
Vi tänder grillarna när magen säger till.

Vi avslutar dagen när vi är nöjda!
Det ska bli trevligt att ses igen!

Är du inte redan medlem kan du bli det där och då!
Styrelsen
Elisabet Sannesjö Magnus Persson Johanna Funkqvist
Anders Norman Eva Pettersson Anette Isacsson Anders Ohlsson

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar
och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

Måndagsklubben
måndag 8:e maj, kl. 16-19
Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

•

Biblioteket
Måndagen den 8 maj stänger
biblioteket klockan 15.00

•

Öppna förskolan

Välkomna ut till Sågdammen,
ett fantastiskt naturområde
strax norr om Skultuna!
Den här kvällen har ni möjlighet att:
• Paddla kanot

• Spana efter bävrar
• Delta i tävling för barn
“Leta reda på djuren”
• Uppleva Sågdammen
		 med dess fågeltorn och
		 strövområden.

					

• Måndagen den 8 maj stänger

		 vi kl.13.00.
		 Välkommen till Måndagsklubben!
• Måndagsklubben 8 maj. Kom
		 till Sågdammen och grilla,
		 paddla kanot och leta djur
mellan kl. 16-19.
• Tisdag 9 - onsdag 10 maj har
		 vi stängt. Vi är på ICDP utbildning.
• Torsdag 11 maj, kl. 09.30-11.00
		 Rytmik på Mariagården.
		 Kom dit och sjung och spela
med ditt barn. Ingen anmälan.
• Salabadet! Följ med oss och
bada i Sala tisdag 16 maj.
		 Anmälan till oss.

•

Skultuna
kommundelsnämnd
- se separat information

Se även
separat annons om
shÅppen

					
Vi serverar mat till självkostnadspris!
Grillspett med pastasallad och
kaffe finns till försäljning.
Vuxna 20 kr
3 - 18 år 10 kr
0 - 3 år gratis
Vi har swish!

Ta dig dit på egen hand eller åk med minibussen!
Det är cirka en kilometer att gå från biblioteket.
Man har också möjlighet att lifta med fritidsgårdens minibuss.
Den hämtar upp vid busstationen utanför biblioteket kl. 16-16.30
och kör tillbaka kl. 18-18.30. Vill du nå minibussen ring 021-39 38 99
Aktuell information hittar ni på vår facebook-sida:
facebook.com/mandagsklubben.skultuna/

Alla är hjärtligt välkomna, stora som små!
Fritidsgården, Biblioteket & Öppna förskolan

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Fredagen den 5 maj
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.30 Högläsning
kl. 12,00 Rotary har lunchmöte med föredragshållare, Jessica Polfjärd
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 8 maj
kl. 09.00 Bangolf
kl. 10.00 Trädgårdstäppan
kl. 11.00 Gymnastik
kl. 13.30 Balansträning med Annika
kl. 14.00 Promenadgruppen utgår från entrén
kl. 18.00 Damklubben har möte
Tisdagen den 9 maj
kl. 10.00 VLT
kl. 09.30 - 11.00 I pad skoj för husets boende
			
i entrén
kl. 13.00 Repris på vår “städa-ute-dag” som
frös inne. Kom och hjälp till att sopa,
		
kratta, plantera.
		
Målet är att potatisen
åker ner i jorden!

kl. 18.30 Zumba, för dig med fart i benen
Onsdagen den 10 maj
kl. 09.00 Brukarrådsmöte
kl. 10.00 VLT-läsning
kl. 10.00 – 13.00 I Pad nybörjar kurs 3/7
kl. 11.00 Gymnastik
kl. 14.00 Sabrina sjunger i samlingssalen
Vi dricker kaffe i pausen, 20 kr
		
		
Efter pausen blir det allsång!

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 11 maj
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 10.00 		
VLT-läsning
kl. 14.00		
Teknikcafé
kl. 14.00 		
Boule med Helge och Pia
kl. 15.00 		
Vi dricker kaffe
			
tillsammans
Fredagen den 12 maj
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.30 Högläsning
kl. 12.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 15 maj
kl. 09.00 Bangolf
kl. 10.00 VLT-läsning
kl. 10.30 Högläsning på 15
kl. 13.30 Balansträning med Annika
kl. 14.00 Promenadgruppen utgår från entrén
kl. 18.00 Stickcafé
Tisdagen den 16 maj
kl. 09.30 I pad skoj för husets boende
		
i entrén.
kl. 10.00 VLT-läsning
kl. 11.00 Gymnastik
kl. 13.30 Lottförsäljning, försäljning av kort
och hantverk
kl. 14.00 Fotbollsgrabbarna
		
sjunger i matsalen
		
Vi dricker kaffe
		
tillsammans, 20 kr
kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen.
Onsdagen den 17 maj
kl. 10.00 		
VLT-läsning
kl. 10.30		
Högläsning
kl. 10.00 – 13.00 I Pad nybörjar kurs 4/7
kl. 11.00 		
Gymnastik
kl. 14.00		
Bingo
			
Vi dricker kaffe
			
efter att vi har 			
		
spelat bingo, 20 kr

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

