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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

Påminnelse! 
Vi vill få hjälp med nomineringar till Lions stipendier 2020
Lions delar ut tre stipendier á 3.000 kr inom områdena idrott, ledarskap och kultur.

Förslagstiden är förlängd! 
skicka förslag och motivering senast 15 juni 2020 till Per andersson, stöd och hjälp-kommittéen 
via e-post: peroander52@gmail.com.    Kom ihåg att även skriva ditt eget namn!

Lions Club i Skultuna 

mobil: 0735 - 45 45 03

PASSA PÅ!!!
Ta hål i öronen 
innan sommaren. 
2 hål inkl. smycke 

295 kr 

sophie söderqvist
dipl. medicinsk fotvårdsspecialist. diabetesutbildad. utbildad undersköterska

Besöksadress:  
skultuna messingsbruk. ingång: Outlet, 1tr.
Följ sophies Fotvårdsklinik på facebook



                                                                         Hej!  
   Vad hände?? Nyss var det Valborgsmässohelg, sen snöade det och nu 
har vi passerat mitten av maj. Sommaren borde knacka på dörren nu. Gör den det? Hur som helst är vi
rekommenderade fortsatt försiktighet vad avser smittspridning av corona och bör inte varken röra oss
eller umgås i särskilt vida kretsar. När nu livet står på spel för så många är det bäst att vara lydig. 
Till och med i Skultunabladet märks det att vardagslivet är lite annorlunda. Jag förflyttar mig inte som
vanligt just nu och har för andra numret i rad haft turen att kunna anlita en kåsör på nära håll. Det är 
lite fler människor i gårdarna just nu och det kan man ju ändå bara se som ett postivt tillskott. Tänk om 
vi kan få behålla de trevliga inslag som trots allt också följt med när vi nu måste leva lite annorlunda.
Kåsören i detta nummer är en relativt ny grannfru. Hon och hennes man flyttade hit i höstas och det 
gick bara ett par dagar så hade de bidragit till en stark förbättring i byn. De rangliga brädorna med våra 
postlådor hade plötsligen blivit en snygg och stabil ställning som man kan vara stolt över. Finns det något 
bättre sätt som “nykomling” än att visa aktivt att man är med i den gemensamma matchen som livet
och vardagen ju är. Jag hoppas att vi andra gör oss förtjänta av den vänskap och vänlighet som de båda
så ofta visar både mot oss och mot varandra. Välkommen Christina, både till byn och som kåsör!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

  skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är svanen-licensierat,
  kvalitetsledningssystem Oms- och FsC®-certifierat.           www.atta45.se 
  kontakta anders Venäläinen, anders.venalainen@atta45.se, 070-216 79 33, för hjälp med er trycksak

Cirkeln är sluten
Jag är uppvuxen i Klockartorp, Brunnsby och Snaret. Mormor och morfar bodde i Nedåker och 
senare i den stora vita kåken i Tomta som är riven. Nu bor jag och min man Leif i Vagersta sedan 
september 2019. Så nu är jag i det närmaste hemma.

Efter skolan ville jag lämna landet och flytta till sta´n (Västerås), vilket jag också gjorde. Pluggade, 
jobbade och fick två underbara söner och senare sex härliga barnbarn. Senare i livet träffade jag
Leif som kom från Edsbyn via Gäddeholm till Västerås. Längtan att bo på landet väcktes. Sagt och 
gjort. Vi köpte ett hus på Kullbacken (Grällsta) och började renovera. Där bodde vi några år, men 
trivdes inte så bra. Vi återvände till Västerås, köpte hus och renoverade igen. Efter sex år fick vi för 
oss att sälja huset och flytta till en lägenhet. Men det blev en flopp. Vi letade på nytt efter ett hus 
och hamnade i Ransta. 

Efter 5 år fick vi möjligheten att hyra ett hus i Vagersta och det känns så bra. Att kunna sitta på
trappen med en kopp kaffe i solen eller inne på den nymålade altanen och tänka tillbaka på olika
händelser. Som när Håkan Svensson och jag hade cykeltävling. Vi var 8 - 9 år och skulle hålla i styret
med korslagda armar! Mindre roligt var det när han prejade ner mig i ett dike fullt med brännässlor. 
Jag var iklädd kortbyxor och linne och kommer fortfarande ihåg hur ont det gjorde, men han är 
förlåten sedan länge!

Eftersom vi flyttade in i höstas så är det spännande att se vad som kommer upp i trädgården. Jag 
tycker om att påta i jorden och planen är att anlägga en rabatt så småningom. Några pallkragar 
blir det först, så att jag kan så lite grönsaker.

Vårt gemensamma projekt är att måla huset utvändigt och fräscha upp lekstugan när det blir lite
varmare ute. Det finns att göra och det är ju tur det i dessa coronatider, när man inte kan umgås 
med varken barn eller barnbarn. Inte heller kan vi åka på bilträffar eller marknader... sådant som 
vi brukar göra. Men att få bo på landet med en stor tomt att vara på och där man kan känna lugnet 
och ha alla härliga människor runt omkring och närheten till min bror i Klockartorp, det är härligt!  
Nu kan man säga att cirkeln är sluten.

Christina Aldernäs, Vagersta 24.



  Välkommen till bords! i vår stora och luftiga restaurang är det lätt att hålla avstånden. 
  salladen är portionsförpackad. Vi tillämpar bordsservering. Handspriten står på plats.

  erbjudande: under coronatider kan vi även köra ut mat inom skultuna tätort. 
  ring 070-497 20 27 för beställning med utkörning. minsta beställning är 2 matlådor. 
  Bekräfta beställningen genom att swisha betalningen till 123 525 32 32. märk: mat

   www.skultunalagarn.se    

dagens lunch  90 kr
salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 70 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag
Vi lagar all mat från grunden  

Tel: 070 - 497 20 27   

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Vi kÖPer diN Bil, 
HusBil & HusVagN

allt av intresse! Fri värdering
Hämtas och betalas på plats 

svenssons Bil & Fritid aB   
tel 0707-265 265

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
roromiljo64@gmail.com

Trädgårds-
service 

i Västerås 
med omnejd

Hör av er till oss!  Telefon:  073-537 73 91
Mejl: bernstromthomas@gmail.com

                Facebook:  TB träd och trädgård

Trädbeskärning    Häckklippning
Gräsklippning     Omläggning av gräsmatta

Plantering   Ogräsrensning  m.m. 

Glöm inte att utnyttja ert Rut-avdrag!
50 % på arbetskostnaden

 

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

               alla tisdagar: raggmunk & fläsk    
Vecka 21      
Hela veckan  f	köttfärslimpa med potatis och sås      f	lasagne	 	 	 	 	
				f	Fylld frukostkorv med potatismos

OBs! torsdag stängt! kristi himmelsfärds dag = röd dag
Fredag: Biff med lök, cognacsås och potatis      
Vecka 22 
Hela veckan  f	Broccoligratäng med kassler och potatis
					f	strömming med mos
					f	Chorizogryta med ris
Fredag: kryddig nötstek med rotsaksgratäng. en fiskrätt.
Vecka 23      
Hela veckan  f	korv stroganoff med ris   

    f	Pannbiff med lök, grönpepparsås, stekt potatis

					f	köttfärsgratäng med purjolök
Fredag: kycklingfilé med potatisgratäng. en fiskrätt.



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. 

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

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

                      Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

Välkommen!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

lions loppis i Brännugnsbacken
har öppet lördag 30 maj, kl. 10-15 

Betala helst med swish!

skänk gärna hela och rena föremål 
som vi kan sälja på vår loppis.

tack för att du hjälper lions hjälpa!

Lions Club i Skultuna 









© Foto: Elisabet Sannesjö



Namnsdagar 
fram till nästa nummer, 

nr 11, 2020 (3 juni): 
  

  Onsdag   20 maj    Karolina, Carola  

 Torsdag       21 maj  Konstantin, Conny
  Kristi Himmelsfärds dag  

  Fredag  22 maj    Hemming, Henning 

 Lördag  23 maj Desideria, Desirée 

  Söndag  24 maj Ivan, Vanja

  Måndag    25 maj Urban   

 Tisdag        26 maj  Vilhelmina, Vilma  

 Onsdag   27 maj  Beda, Blenda  

 Torsdag 28 maj Ingeborg, Borghild 

 Fredag     29 maj  Yvonne, Jeanette

  Lördag    30 maj  Vera, Veronika  

 Söndag  31 maj  Petronella, Pernilla
  Pingstdagen, Mors dag

  Måndag    1 juni Gun, Gunnel  

 Tisdag    2 juni    Rutger, Roger  

 Onsdag     3 juni    Ingemar, Gudmar 

grattis
 alla små och stora 
namnsdagsbarn!

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

putsarbeten

Trädfällning utföres 
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
innehar försäkring, motorsågskort och hanterar rut-avdrag.
                     
Kjell Forsberg             KF Service Mälardalen
tel: 076-328 71 83          www.kf-service.nu

Välkommen ! 

 Psykoterapi i Skultuna
   Mer info:  www.psykoterapi.n.nu
   Plats:         Bruksgatan 8
 Boka tid:   070-394 77 75
 Ulrika Lindholm 
 Präst och grundutbildad psykoterapeut

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm

Frisör &  shop   

Centrumhuset vid skultuna torg     
www.salongadamocheva.se      tel: 021-755 30

Den som finner frid i sitt hem 
är den som är lyckligast, 

vare sig man är kung eller bonde.
Johann Wolfgang Goethe 

(1749-1832)

    
        

                                                    PRO.se-skultuna

        Alla aktiviteter
                       utom öppet hus, tisdagar
                       är tillsvidare inställda
Om du har frågor eller behöver hjälp ring
leif 076-113 88 04 eller  
gunnar 070-215 03 25



Vid frågor 
om Västerås stads arbete 

med anledning av coronaviruset, 
rekommenderar vi att du läser mer 

på www.vasteras.se. 
Där uppdateras informationen 

löpande! 
Var rädd om dig och andra!

SkultunA BiBliOtEk
Ändrade öppettider under Kristi Himmelsfärd.

Vi har stängt 21 - 24 maj

Beställ gärna böcker för hemleverans!
Ring 021-39 38 25 eller skicka e-post till 

skultuna.bibliotek@vasteras.se
Vi packar ihop en kasse efter dina önskemål 

och levererar den hem till din dörr

&	&	&	Se även separat annons om Fritidsbiblioteket!

SkultunA kOMMundElSnäMnd
Kommundelsnämnden sammanträder onsdag 20 maj, kl. 14.
På grund av rådande risk för smittspridning av coronavirus 
utgår punkten Allmänhetens frågestund.

      Kallelse och föredragslista finns att läsa på:
      www.vasteras.se/namndhandlingssok



VAllOnEnS MÖtESPlAtS   
Vallonvägen 15 - 17        tel. 021 - 39 39 10

Du kommer väl ihåg ...
äldRelinjen – en stödteleFon Vid oRo. 

Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av corona-
pandemin. Många känner sig oroliga och har frågor om pandemin och allt som händer i samhället nu. 
   Ett samtal kan göra stor skillnad för personer som känner sig 
   ensamma med sina frågor och funderingar.
   De som svarar på äldrelinjen är Västerås stads seniorguider 
   Jessica Leijon Hjelm, Agneta Nyström och Linda Bodin, 
   som har mycket god kännedom om kommunens omsorg 
   och samhällets funktioner för äldre. 
   telefonnumret är 021-39 29 29
   Telefonen är öppen vardagar kl. 07.30 - 17.00

APOtEkSäREndEn    
Du som behöver hjälp med apoteksärenden, ring Rickard Lindberg, diakon på Mariagården

Måndagar, tel. 021-767 73

äR du 70+ OCh BEhÖVER hjälP Att hAndlA? 
Västerås stads frivilliga resursgrupp (FRG) kan hjälpa dig som inte kan få hjälp på annat sätt! Du når FRG 
genom att ringa till Västerås stads kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25 
telefontid: måndag - fredag kl. 07.30 - 17.00 
Tjänsten är gratis, men dina varor betalar du själv. När du ringer får du information om hur våra frivilliga 
kommer att identifiera sig och hur du betalar för dina varor. 
Vi vill att du ska känna dig säker när du använder tjänsten.

öppna FöRsKolan  - Från vecka 21 kommer vi att öppna lite smått utomhus!
Förmiddagar kl. 9.30 - 11.30 på vår utegård för barn upp till 1 år. 
Max 5 familjer! Skriv på vår facebooksida om du/ni tänker komma.

eftermiddagar kl. 13 - 15 i någon av Skultunas lekparker. Ta gärna med er mellis! 
Håll koll på vår facebook-sida vid dåligt väder.  
Det kan även bli förändringar i dessa covid 19 tider.

Måndagar: 
• kl. 9.30 - 11.30  ute på gården. Barn upp till 1 år. Max 5 familjer.
• kl. 13 - 15    Gula Lekparken (mitt emot Brukshotellet). För alla.
tisdagar: 
• kl. 9.30 - 11.30  ute på gården. Barn upp till 1 år. Max 5 familjer.
• kl. 13 - 15    Lekparken vid Folievägen. För alla.
Onsdagar:
• kl. 9.30 - 11.30  ute på gården. Barn upp till 1 år. Max 5 familjer.
• kl. 13 går vi en gemensam promenad från Öppna förskolan, Välkomna!
torsdagar:
• kl. 9.30 - 11.30  ute på gården. Barn upp till 1 år. Max 5 familjer.
• kl. 13 - 15    Lekparken vid Prästgärdet. För alla.



 

tRädgÅRdSButik 
med blommor, sättpotatis, fröer, lökar, krukor, verktyg, glass m.m.

PRESEntButik 
med tavlor, kort, konfekt, te, kex, kläder, hattar, nittsjö keramik m.m.

trädgårdssäsongen är i full gång!

kValitetsJOrd i lösvara 
för egen hämtning 

med släpkärra
eller för beställning 
av störrre mängder!

all jord vi säljer 
 - löst eller förpackat -
är Hasselforsjord

Fram till midsommar 
har vi öppet

 alla helgfria vardagar   
kl. 10.00 - 18.00

och
 lördagar  kl. 10.00 - 13.00

midsommarafton har vi stängt

För aktuella tider resten av året 
se hemsidan eller ring oss! 

tel. 021-470 48 00
www. aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com

Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

Välkommen till
 oss!

egen perennodling


