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Frisör

&

Shop

Välkommen
till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm
Centrumhuset vid Skultuna Torg
www.salongadamocheva.se Tel: 021-755 30

I detta nummer
hittar du bland annat:

Kåseriet:

Anknytningen till
Västerås och Skultuna
•
Information och tips från
företag och föreningar

Vaxning 320 kr

(underben inkl knä)

- t.ex. om trafikutbildningar, solceller,
värmepumpar, kaminer, elinstallationer,
VVS, bilar, däck och maskinservice,
grus, trädgård, trädbeskärning m.m.

•
Lagårn´s lunchmeny
•
Norrbo församling
•
Skultuna kommundelsförvaltning
•
Melodikrysset
Aktuella namnsdagar m.m.

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:
Skultuna Messingsbruk. Ingång: Outlet, 1 tr.
Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook

Hej! Tiden går fort och det är bra när vi med iver väntar på mer normaliserade
			
tider. Närmast i min kalender står Mors dag. Som alltid infaller den dagen
sista söndagen i maj, d.v.s. 30 maj. I jämförelse med andra länder kommer den dagen rätt sent här, men
det har ofta förklarats med att vi inväntar att så många blommor som möjligt ska blomma. Mor ska så klart
hyllas med blomsterprakt! 1914 blev dagen en officiell amerikansk helgdag, som sedan har spritt sig till
flera länder. Till Sverige kom den 1919 då författarinnan Cecilia Bååt-Holmberg tog initiativet till dagens
införande här. Ett häfte med instruktioner om hur Mor skulle firas utgavs 1920. Så klart handlar det om
vila, uppvaktning, att andra står för servicen den dagen och gärna att barnen sjunger en stump. Sen då?
Ja, inte är det många dagar kvar därefter till 6 juni, Svenska Flaggans dag som blev vår Nationaldag så sent
som 1983 och därefter helgdag först 2005. Har du tillgång till en flaggstång så se till att hissa flaggan så att
den får vaja stolt i vinden!
Som kåsör denna gång har jag bjudit in en man som vuxit upp i Skultuna. I samband med ett program
om Pierre Forsell i Kunskapskanalen fick jag ett tips från förra numrets kåsör om sonen, som jag nu bjudit
in. Han har medverkat till utgivningen av boken Formgivaren Pierre Forsell, skriven av Thomas Lindblad
och utgiven av Appell Förlag förra året. Vi hade ett trevligt samtal via telefon och jag är glad att han tog
emot stafettpinnen och fattade pennan för att vara med här. Välkommen hit Per Forssell!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Anknytningen till Västerås och Skultuna

Min farfar Paul föddes 1892 som yngste son, med tre äldre bröder och växte upp boendes på
Hamngatan i Västerås. Hans far jobbade som godsföreståndare på SJ. Traditionen att äta kräftor
tog fart någon gång under de första decennierna på 1900-talet, men redan som åttaåring fångade
farfar kräftor i Svartån i centrala Västerås med sin keps som redskap, helt enkelt ett sätt att dryga
ut hushållskassan för en familj med sex personer.
Efter skolgången fick han fast anställning på Kungl.Telegrafverket i Västerås. 1913 gick flytten till
Stockholm, där hans äldre bror John sedan ett par år körde taxi. Farfars första bil var en fransk,
De Dion Bouton, med öppen kaross.

Taxichaufför Paul Forssell utanför Bellmansro på Djurgården året 1914.
Bilen av märket De Dion Bouton.

Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g

Förlovningen med skånska Anna från Lomma 1916 ledde till att min far föddes 1925 i Stockholm.
Själv föddes jag 1953 på Kungsholmen. Hösten 1960 inleddes min skolgång i Linköping på
Munkhagsskolan, 6:e klass påbörjades 1965 i Persboskolan i Skultuna.
Kontrasten mellan storstaden Linköping och det lilla samhället Skultuna var påtaglig för en
tolvåring, inte minst på grund av min fars något udda befattning på Metallverken. I stort sett
alla i min omgivning visste vilken familj jag tillhörde, själv kände jag i början endast ett fåtal
unga Skultunabor.
I högstadiet blev järnhandlarsonen Åke Allerth min bästis. Järnhandeln var inrymd i huset,
numera pizzeria, på andra sidan Västeråsvägen, d v s mittemot Handelsbanken. Min far var
silversmeden och formgivaren Pierre Forssell. Sedan sommaren 2020 har Messingsbruket en
ny monter med ett urval av min fars mässingsföremål att beskåda.
Per Forssell

Vecka 21 Måndag - torsdag

www.skultunalagarn.se

Dagens Lunch 95 kr

Salladsbord, måltidsdryck,
bröd, kaffe och kaka ingår.
Lunchlådor för avhämtning 75 kr

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Vi lagar all mat från grunden

Nyhet

Dillkött med kokt potatis
Honung-och pepparstekt fläskkarré med stekt potatis
Korv Stroganoff med ris
Välkommen
med kokt potatis och gelé.
f Fredag Slottsstek
till bords!
		
Fisk i ugnen med mos.

Sommarmeny 31 maj - 2 augusti

Måndagar - fredagar

Rostbiff med potatissallad
Pyttipanna med ägg och rödbetor
Rödspätta med kokt potatis och remouladsås
Pannbiff med kokt/stektpotatis och brunsås
Inkokt lax med kokt potatis och dillmajonäs
Räksallad
Fläsknoisette med stekt potatis och bearnaisesås

f Välkommen till vårt Café !!!
Då serveras:

Öppet

Langos
Köttbulle/räksmörgås
Fika

torsdagar - lördagar kl. 14.00 - 20.00
kl. 14.00 - 18.00
söndagar
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

Se även menyn på gastrogate.se

Stenmjöl, makadam, väggrus,
bärlager och förstärkning

Lasses Däck & Motor

Ring för leverans eller avhämtning

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

Hagby 16, 070-380 88 75

				

Skultuna VVS
Jocke Edlund

Mobil 073 787 19 15

rormiljo64@gmail.com

Trädgårdssäsongen har startat !
oss!
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Kom ihåg

JUST NU

Året runt kan du ringa
på kontorstid (kl. 7 - 16)
för överenskommelse
om egen tid och
för order.

Stort utbud av fina
dahliaknölar, liljelökar,
örter, jordnötsplantor,
tomater, gurka m.m.

Kvalitetsjord i lösvara
för egen hämtning
med släpkärra
eller för beställning
av större mängder!

Öppet april, maj, juni

alla helgfria vardagar

kl. 10.00 - 18.00
och lördagar

kl. 10.00 - 13.00

All jord vi säljer

Midsommarafton har vi stängt

- löst eller förpackat -

är Hasselforsjord

Egenperennodling

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

Trädgårdsbutik
med blommor, fröer, lökar, krukor, verktyg, glass m.m.
Presentbutik
med spel, te, konfekt, kläder, hattar, Nittsjö keramik m.m.
Tel. 021-470 48 00
www. aroshandelshus.com

Kvalitetsjord • Trädgård • Stallströ

e-post: info@aroshandelshus.com

Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

Välkommen

Till en modern, uppdaterad utbildningspartner! Vi vänder oss till alla som ska köra och
vill ha betryggande kunskaper, detta oavsett om ni vill ha ett körkort enbart för privat bruk
eller tänker er en framtid som t.ex. lastbilschaufför eller busschaufför, med material från
branschledande organisationer. Våra grundutbildningar ger en gedigen bas för både
privatister och yrkeschaufförer att stå på.
		

För privatpersoner		

		 Körkort personbil
		 Körkort moped (AM)
		 Körkort tungt släp (BE)
		 Utökat B-körkort (B96)
		 Handledarkurs
		 Riskutbildning B1
		 Riskutbildning B2
		 Språkutredning förlängd provtid
		 Lärarledd teori
				
				
				

Vi erbjuder:
För företag

Körkort lastbil
Körkort BE
Körkort CE
Fortbildnig YKB del 1-5
Truck A+B
Truck C
Truck D
APV 1-2
Hjullastare
Grävmaskin
Teleskåplastare
Lastsäkring

Fordonsmonterad kran
Lift
D-HLR
ADR 1,3
ADR grund
ADR fortbildning
Taxi-legitimation
Lift
Fallskydd
Travers
Säkra lyft
Heta arbeten
Varma arbeten

Detta är en del av vårt utbud. Samtliga kurser genomförs av utbildade, godkända lärare i våra
lokaler eller hos kund efter överenskommelse mellan oss.
För att boka en utbildning eller fråga oss om något gällande våra utbildningar är ni välkomna att
höra av er till MTY Utbildning AB tel: 021-548 92 35. Ni kan alltid mejla till info@mtyutbildning.se
Allt detta och aktuella priser finner ni annars på vår hemsida www.mtyutbildning.se
Våra lokaler finner ni på Tibblevägen 21 (vakten vid fd SAPA), västra verken i Skultuna.
För vissa utbildningar har vi samarbete med andra utbildare t.ex.

för risk2 och AM-körkort

Under rådande omständigheter så följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Den mesta av teoriundervisningen sker därför via zoom (ange detta vid anmälan distans/påplats)

Passa på - Vårerbjudande!
• Introduktionskurs/ Handledarutbildning för personbil. 400 kr /person.
• AM-körkort (moped klass 1) 4 000 kr/person
Bokas senast 31 maj
Vi är medlemar i Sveriges Trafikutbildares Riksförbund STR

Foto © Elisabet Sannesjö

Dags
att boka tid igen?

Välkommen
att ringa

021-752 36

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25

Ekonomi, min son, är konsten
att använda sina pengar på ett sådant sätt
att man inte har den minsta glädje av dem.
Thorvald Gahlin

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

Boulespel
				
			
vid ICA-hallen
			
			
onsdagar kl 14 - 16
			

				

PRO.se-skultuna

Trädfällning utföres
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
Inneharförsäkring,motorsågskortochhanterarRUT-avdrag.

Kjell Forsberg

Välkommen !

tel: 076-328 71 83

KF Service Mälardalen
www.kf-service.nu

Namnsdagar

t.o.m. nästa nummer - nr 11, 10 juni
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

27 maj
28 maj
29 maj
30 maj

Beda, Blenda
Ingeborg, Borghild
Yvonne, Jeanette
Vera, Veronica

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

31 maj
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni

Petroella, Pernilla
Gun, Gunnel
Rutger, Roger
Ingemar, Gudmar
Solbritt, Solveig
Bo
Gustav, Gösta

Mors dag

Sveriges Nationaldag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

7 juni
8 juni
9 juni
10 juni

Robert, Robin
Eivor, Majvor
Börje, Birger
Svante, Boris

Grattis
alla små & stora namnsdagsbarn!

Välkommen
till oss!

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare

Försäljning av våra produkter
- nya och begagnade -

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

		 åkgräsklippare, handklippare.

g

BEGAGNADE

BILAR

Vi säljer även däck och du kan
boka tid för däckbyten m.m.

		

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00
Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Köper även husbilar och husvagnar.

Välkommen!

Svenne

KÖPES

t.ex. obesiktigade, oservade, körförbud,
avställda, rostiga, firma/usa-bilar m.m.
Ring/smsa för en trygg kontantaffär.

Tel nr 073 - 904 37 32

Rolf

NYFIKEN PÅ SOLCELLER?
Vi kan tak och har goda referenser
Nytt Grönt teknikavdrag -15%
Kunskap Erfarenhet Kvalité

solarinvest.se

eller

info@solarinvest.se Tel: 021-25 000

