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Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Vaxning
Underben

(inkl. knä) 
300 kr

Hela ben
500 kr 

Välkomna

Mobil: 0735 - 45 45 03

Jag har tidig semester i år ! 
22 juni - 22 juli är salongen stängd.

Tänk på att boka 
din behandling i god tid eftersom 
rätt många tider redan är bokade

Frisör &  Shop   

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Välkommen till 
salongen för hela familjen!
Rose-Marie Alm, dipl.hårologElinstallationer & 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



  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! 
   Konstiga saker händer emellanåt. I utgivningsplanen för i år står att nästa  blad
   ska komma ut en torsdag istället för den vanliga onsdagen. Idag är det svårt att
förstå varför. Kristi himmelsfärds dag infaller i morgon och Pingsten kommer redan helgen därpå. Planen fanns 
med i två nummer runt årsskiftet och ni som sparat den får väl göra som jag - låtsas som det regnar och se fram emot 
att det fungerar som det ska med nästa nummer onsdag 23 maj. Någon större katastrof lär det inte bli hur som helst. 
Nuförtiden finns det gott om sysselsättning. Både sådant som kostar en slant och sådant som är gratis. Naturen har 
öppnat sin famn och konkurrerar glatt med både konserter och andra evenemang. Ta med lite matsäck och gå ut och 
känn dofterna, se vårbrukande bönder på åkrarna, spirande vårblommor i slänterna och lyssna på vattnet i bäckarna 
och alla jublande glada fåglar. 
Kåsör denna gång är en ung och idérik herre som även han var med i Romfarsspelet under flera år. Där må man säga 
lades grunden för många bra kontakter, härliga minnen och kamratskap. Han är född och uppvuxen här, har skaffat
- och skaffar - omvärldsperspektiv på flera sätt, har bildat familj och bygger som bäst upp sin tillvaro här. 
Välkommen Johan Elander, nu är ordet ditt!                                                                 Elisabet Sannesjö , ansvarig utgivare

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

Dagens Lunch  85 kr
Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår  

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

Vecka 19 Onsdag   9/5  Persiljejärpar, kokt potatis och sås  
 Torsdag 10/5 Stängt

  Fredag   11/5  Stängt
Vecka 20  Måndag 14/5  Isterband med dillstuvad potatis    

 Tisdag    15/5 Fläsk med löksås och potatis
  Onsdag  16/5  Kassler i ugn med stekt potatis
  Torsdag 17/5 Pannbiff med potatis och bion sås
  Fredag 18/5 Fläskytterfilé med potatisgratäng och   

   rödvinssky
Vecka 21  Måndag 21/5  Fylld frukostkorv med mos
         Tisdag 22/5 Raggmunk med fläsk 
         Onsdag 23/5  Biff a la Lindström med stekt potatis
Ost/skinkpaj och Lasagne serveras alla dagar. Väntetid 5 - 10 min.

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Händelser & planer
Hej, jag heter Johan Elander och i år fyller jag hela 38 år. Jag bor i Igelsta Romfartuna med min fru Cecilia och 
våra två döttrar, Ellie 9 år och Ida snart 7 år. Jag har bott här i nästan hela mitt liv, förutom en kort sväng inne 
i Västerås under ett år. Jag hade inget problem med att bo där, men tillfälle gavs och jag flyttade ut igen, sen 
trivs jag ju bättre här ute i Romfartuna och det gör resten av familjen också. Jag har ännu inte kommit upp i
ålder för att i detta nummer göra tillbakablickar på barndomen även om jag har mycket kul därifrån att berätta. 
Det får jag komma tillbaka till i Skultunabladet år 2050 kanske. 

Båda barnen spelar för tillfället fotboll och ju äldre dom blir desto intensivare blir antalet träningar, matcher 
m.m. Kul tycker jag, så länge dom har roligt. Man märker ganska snart att ju mer man engagerar sig själv i
deras intressen desto roligare tycker dom att det är. Nu till våren är det dags att ”rolighetsanpassa” trädgården 
för barnen. Gungor ska besiktas, studsmattor ska upp, cyklar ska pumpas, pool ska förberedas. Sen ska vi 
kanske även ta bort alla löv och grenar man blundade för i höstas. Barnen har också nyligen skaffat katter, 
eller, ja, hela familjen har ju då skaffat katt egentligen. Jag hade bestämt satt ner foten att det inte blir någon 
katt. För något år sen försökte vi att stilla kattbehovet med en hamster. Det gick ett halvår ungefär. Av någon
konstig anledning har vi nu två katter och jag vet inte hur dom lyckades :)

Jag och Cecilia flyttade in på Gården för ganska precis 10 år sedan. Då var planen att jag skulle fortsätta med
jordbruket som min pappa hade drivit väldigt länge. Jag försökte köra på några år med det, på sidan om mitt 
ordinarie arbete inne i ”stan”, men insåg att det fanns andra som gjorde det bättre än mig med både större 
kunskap och större maskiner. Vi tog då över odlingen av blommor (som min far fortfarande håller på med 
sen 25 år). Det gjorde vi i några år, med stor hjälp av mina föräldrar så odlades blommor som vi sedan sålde 
på olika marknader runtom i Mälardalen. Det är faktiskt en hyfsat rolig sysselsättning där man får träffa otroligt 
mycket folk. Trots det så tar det mycket tid i anspråk och när man har barn så tar dom också tid vilken man
verkligen får erfara :) Eftersom både jag och Cecilia inte vill sluta våra ordinarie arbeten så bestämde vi att vi
behövde mer ledig tid, framförallt med barnen, och då fick vi välja bort blommorna. I alla fall en tid framöver. 

Ledig tid är det fortfarande ont om då jag och en barndomsvän, som bor en liten bit bort, har ett företag där 
vi säljer ved. Den verksamheten är något jag tycker är kul, dels för att driva det ihop med en kompis och dels
för att den fungerar. Det är en härlig känsla att starta ett företag med en produkt som är efterfrågad och som
folk verkligen behöver. I år sker det ytterligare två projekt här på gården. Vi håller just nu på med att montera
solceller som ska täcka större delen av vårt årsbehov av el. Det ska bli otroligt spännande att se hur det kommer
att fungera. Vi har vridit och vänt på argumenten och pratat med andra som har installerat och hittar inga 
nackdelar, förutom att det kostar en slant. Om några år så vet vi hur bra den investeringen gick. 

      Den andra grejen som planeras i år är en tankstation för bränslet HVO. 
HVO är ett helt förnybart dieselbränsle som passar i både stora och små dieselmotorer. Råvaran består av olika 
fetter samt rapsolja. Den har samma egenskaper som vanlig diesel förutom att den ger ett bra mycket mindre 
avtryck på miljön. Alla som har en dieselmotor kan tanka HVO. 

Tanken från början var inte att skaffa en massa olika energi och bränslekällor, det bara blev så. Det har funnits 
många idéer under åren som man har funderat på, t.ex. närbuteljerat vatten, restaurang i skogen, utomhus-
lekland, köttprodukter m.m. Efter ett tag kommer man fram till att det är väldigt bra att vissa saker stannar på 
idéstadiet. Men det ska ändå bli spännande att se vad man har hittat på om tio år. Ja, så här ser livet ut hos oss 
för tillfället och nu är det dags att dra till med ett obligatoriskt visdomsord som avslut. Med tanke på att det är
mycket som händer i år så kommer följande: ”Det man inte gör idag kommer man inte att göra i morgon heller” 
Johan

Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från förra sidan g

g Fuktskador eller mögel?
g Rivning eller sanering?
g Klotter?
g Besiktning/utredning.
g Skadejour för
    inbrott, fukt, brand mm

 

   
 

  072-888 40 40       
 www.ocab.se
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www.handelsbanken.se/skultuna 
telefon: 021 - 16 44 50

Välkommen till 
ditt lokala bankkontor

Vi hälsar Cecilia Robertsson 
välkommen till kontoret. 

Från 2 maj 2018 till 1 februari 2019
vikarierar hon som kontorschef under 
Therése Ahl Lejderuds tjänstledighet. 

Cecilia kommer närmast från rollen 
som ställföreträdande kontorschef 
på kontoret Västerås Köpingsvägen

Bruksgatan 8 , Skultuna   •   021-783 01   •   www.skultunafabriksbutiker.se  

Välkommen!

Familjedag på Skultuna Messingsbruk 

Öppettider:  Vardagar kl. 11.00 - 18.00   Lördag - söndag kl 11.00 - 17.00

    Lördag 19 maj
  För aLLa barn har vi  
   hoppborg och ansikts-
  målning hela dagen. 
   Ponnyridning kl. 12 - 16
  butikerna kommer att
  vara uppladdade med  
 perfekta presenter inför

   student, examen och   
 sommarens bröllop! 

  i caFéet kan ni njuta av
   gott kaffe och prinsess- 
 bakelse för endast 50.-

 

 





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

Vi ses i SIS på idrottsvis!

Seriematcher på Kvarnbackavallen vecka 19 - 20
  Torsdag 10 maj   kl. 18:00 Skultuna IS F04/05 – Forsby FF
  Fredag  11 maj  kl. 18:00 Skultuna IS F03/04 – Forsby FF
  Söndag 13 maj  kl. 10:00 Skultuna IS F08/09 – Gideonsberg IF
  Söndag 20 maj  kl. 09:30 Skultuna IS F08/09 – Skiljebo SK
  Söndag 20 maj   kl. 12:30 Skultuna IS F06/07 – IFK Västerås FK

Se även separat annons om “Fotbollskul”
Välkomna !

Du kommer väl ihåg? Bingo på La´gårn söndagar kl 15.00 

        
  



Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

   Öppet: Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

             Svenne      

Service & Reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

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. 

Välkomna !
© Foto: Elisabet Sannesjö

Bokcafé 16/5 
i Harakers Bygdegård

kl. 18.30 till 20.00

Eva Lundgren och Stefan Nordin från Skultuna Bibliotek är tillbaka! 
De har med sig många bra tips på bra läsning för hängmattan eller mysstunden i soffan när det regnar. 
Tips på bra ljudböcker för dig som gillar att lyssna har de också ha med sig.        Fika serveras! 

                                           Varmt välkomna!
Harakers Bygdegårdsförening och Hembygdsförening, Skultuna Kommundelsnämnd

 
 TIPS!  Gräsmattegödning, 30 % rabatt.  Besök även presentbutiken!

Trädgårdsförsäljningen i Vagersta har nu öppet: 
Alla helgfria vardagar kl. 10 - 18 

och lördagar kl. 10 - 13 fram till midsommar. 

 Ring oss för överenskommelse om du vill ha service på andra dagar/tider! Tel. 021-470 48 00

Människan liknar pianon:
de ger ifrån sig den ton man slår an.

Carl Jonas Love Almqvist

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

www.romfartuna.se

HURRA! Nu är det grävt för både vatten och el  
               till våra lokaler i Hallsta By!

Två viktiga datum att notera:
Torsdag 24 maj kl. 18.00 

Vårstädning och förberedelser inför lördagen!
Lördag 26 maj 

Först hälsar vi på hos Grålleklubbens traktorträff, kl 10 
Vill du ha sällskap dit, hör av dig till någon i styrelsen

kl. 16.00 har vi Grillkväll i Hallsta By
Medtag pic-nic          Vi bjuder på kaffe 

Välkommen !



 

 Kommundelskontoret   
 Tel. 021 - 39 38 00  (021-39 00 00)

 Öppet helgfria vardagar:
 måndag - fredag, kl. 08.30 - 10.30

 E-post: skultuna-kommundelsnamnd@
              vasteras.se

 Besöksadress: Tibblevägen 1, Skultuna

 Postadress: Box 105, 726 30 Skultuna

 Information: www.vasteras.se

VALLONENS MÖTESPLATS  
Vallonvägen 15-17             Tel. 021-39 39 10

Onsdagen den 9 maj
kl. 09.00 – 10.15  Mjukgympa, ändrad dag!
kl. 09.30 – 10.30  Cykeltur på par-cykeln Pegasus   
                                för husets boende med Lillemor
kl. 10.00   Trädgårdstäppan
kl. 11.00   Gymnastik och boll-kul
kl. 13.00   Gymmet med Christina
kl. 13.00 – 16.00  I pad, kurstillfälle 6
Fredagen den 11 maj - Mötesplatsen stängd
kl. 12.30  Spelstuga
kl. 14.30  Fredagsfika
Måndagen den 14 maj
kl. 09.00  Golf
kl. 10.00  VLT
kl. 10.30  Högläsning 
kl. 13.30  Balansträning
Tisdagen den 15 maj
kl. 10.00  VLT
kl. 10.30  Högläsning
kl. 11.00  Styrketräning. Ljusa rummet på äldreboendet
kl. 13.00  Gymmet med Christina
Onsdagen den 16 maj
kl. 09.00  Bakning av rulltårtor med Pia
kl. 13.00  Sittande zumba, gratis!
kl. 14.00  ”Strövtåg i hembygden” Bildvisning av  

  Stig Svärd, Skultuna hembygdsförening

Torsdagen den 17 maj
kl. 09.00 – 11.45  Skapande aktiviteter. 
Vi jobbar med karnevalstema och tillverkar 
girlanger, blommor och flaggor.
kl. 09.00 – 10.15  Mjukgympa
kl. 10.00  Handgymnastik och handmassage med
  Pia entrén (Lugn musik)
kl. 11.00 – 12.00  Pia finns på gymmet för visning, 
försäljning av kort, tips på övningar med mera.
kl. 14.00  Bingo. Stora mötesrummet på äldreboendet
  Kaffe 20 kr

Fredagen den 18 maj
kl. 09.15    Manikyr
kl. 10.00    VLT
kl. 10.30    Högläsning
kl. 11.00    Styrketräning på äldreboendet
kl. 12.00 – 13.00  Rotary har lunchmöte med  

   föredragshållare Fanny Andersson
kl. 12.30    Spelstuga på mötesplatsen
kl. 13.00    Promenad för dig som är själv- 

   gående med eller utan rullator
kl. 14.30    Fredagsfika

Måndagen den 21 maj
kl. 09.00  Golf
kl. 10.00  VLT
kl. 10.30  Högläsning 
kl. 11.00  Chi-gong på äldreboendet
kl. 11.00  Vi går till Mariagården och äter soppa.
  Anmäl intresse om du bor på Vallonen  

 och behöver skjuts!
kl. 13.30  Balansträning
kl. 14.00  Filmvisning.  Fika 20 kr
kl. 18.00  Stickcafé

Tisdagen den 22 maj 
kl. 10.00  VLT
kl. 10.30  Högläsning
kl. 11.00  Styrketräning. Ljusa rummet på äldreboendet
kl. 13.00  Gymmet med Christina

Onsdagen den 23 maj
kl. 09.00   Trädgårdstäppan med Pia
kl. 10.00 – 11.00  Cykeltur på par-cykeln Pegasus  

  med Lillemor
kl. 11.00   Gymnastik med boll-kul 
kl. 13.00   Gymmet med Christina
kl. 14.00   Sabrina sjunger!
   Våning 2 på äldreboendet

Onsdag kväll 23 maj, ca 16.00 – 20.30
Vi åker till Tillberga på teaterföreställning!
  ”Jag ville dansa med lyckan”
   En föreställning om Edith Piafs liv. 
        Se Vallonens månadsblad!
                             OBS! 
      Anmälan så fort som möjligt!

Biblioteket
Skultuna bibliotek är stängt onsdag 10 - söndag 13 maj. 
Välkomna åter på måndag 14 maj. 

Skultuna kommundelsnämnd 
  Kommundelsnämnden sammanträder nästa gång onsdag 23 maj, kl. 16.30 på kommundelskontoret, 
  i Skultunagården. 
  En vecka innan kan du läsa kallelsen och vilka ärenden som ska behandlas på www.vasteras.se. 
  På samma plats publiceras också nämndens alla protokoll.
  Mikael Sandberg (S) 
  ordförande

 

 
    
     



SAIK  Skultuna Allmänna Idrottsklubb    

HiSTORiK: För ett antal år sedan bestämde sig Anders Smevold för att dra igång den sedan 15 år vilande skid-
klubben. Träningarna förlades till gräsplanerna vid Prästgärdet och på egengjorda spår och först fick han lite 
fart på barnverksamheten och skidintresset. Via en kontakt inom svenska skidförbundet fick han rådet att 
om han skulle satsa ordentligt på verksamheten var melodin att anlägga en skidlekplats!
Möjligheterna undersöktes och efter många turer kunde första spadtaget tas. Planerna hade dock ändrats lite 
längs vägen och nu var målet inte bara en skidlekplats utan en all-aktivitetsplats för träning och spontanidrott. 
Då kan man fråga sig vad det är? Svaret är enkelt: Det är ett ställe för rekreation eller motion där man kan 
promenera, åka skidor, cykla, träna gymnastik eller parkour med mera. Under uppbyggnadstiden hörde vi ihop
med Skultuna Idrottssällskap (SIS) och verksamheten växte både till antalet aktiva och även antalet idrotts-
grenar/aktiviteter. Efter en tids övervägande beslöt vi i Tibblegruppen att fokusera på våra aktiviteter på egen 
basis. SAIK bildades år 2015 och numera bedriver SAIK sina barn-, ungdoms- och vuxenverksamheter inom 
klubben som fortfarande växer.
ALLMäNT OM VERKSAMHETEN
Inom SAIK bedrivs idrottsaktiviteter främst för barn och ungdomar, 
men även för vuxna.  SAIK är delaktigt i följande förbund:
   *  Svenska cykelförbundet (mountainbike)
   *  Svenska innebandyförbundet
   *  Svenska gymnastikförbundet (parkour, parkourkidz)
   *  Svenska skidskytteförbundet
Syftet med föreningen är att ge barn och ungdomar ett ställe för aktiv 
fritid inom individuella idrotter där gemenskapen och lagandan byggs 
upp inom klubben och med klubbkamraterna. Vi tränar tillsammans
med föräldrar i grupper med barn i de yngre åldrarna, men ofta fort-
sätter även föräldrarna och är aktiva tillsammans med barnen långt 
upp i åldrarna. Inom SAIK ser vi sällan hinder utan snarare möjligheter 
att ge våra barn och ungdomar positiv och aktiv fritid tillsammans. 
Aktiva med föräldrar träffas på så kallade Fixardagar för att underhålla 
och utveckla Tibble arena. Arenan är ett ställe för rekreation eller
motion där medlemmar liksom allmänheten kan promenera, åka skidor, 
cykla, träna gymnastik eller utöva parkour med mera.
Alla tränare inom SAIK är utbildade ungdomsledare. Alla är dessutom 
kunniga inom första hjälpen och kan hjärt- och lungräddning (HLR). 

Våra grenar är ofta individuella, men vi bygger upp lagandan som lagsporter till vår klubb och förening. Vi 
lägger största vikt vid en god kamratanda mellan träningskompisarna och de föräldrar och ledare som är med 
under aktiviteterna. Vårt medlemsantal stiger stadigt och efter drygt tre år som nybildad förening har vi runt 
300 medlemmar. Vår ambition är att fortsätta växa och ständigt söka nya och spännande vägar i verksamheten.

www.idrottonline.se/Skultuna AIK

© Foto: Linus Olofson


