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Nästa Nummer, nr 12: BOkNiNg / uNderlag ska lämnas in snarast, 
men absolut senast tOrsdag 11 juni kl. 12.      utgivning onsdag 17 juni 

Nr 11 •   

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

OBS! Förbered gärna annonseringen i sommarnumret, nr 13, i god tid.  Det utkommer 1 juli och ligger ute till 18 augusti.  

ansvarig utgivare: elisabet sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

Foto © elisabet sannesjö

I detta nummer kan du bland annat läsa om:
Kåseriet: Släpp fångarna loss det är vår!   v  Företag som står till tjänst  v Jaktstämma  

Skultuna kommundelsförvaltning    v   Svenska kyrkan, Norrbo församling
v  Årsmöte i Harakers bygdegårdsförening och Harakers Hembygdsförening  v

Lunchmeny på La´gårn  v  Öppna Förskolan startar verksamhet utomhus  v m.m.



                                                                                  Hej!  
        Det går framåt med sommarkänslan! Vi har fått några fina dagar och 
en vacker pingsthelg med Mors Dag. Nu stundar Nationaldagen! Dagen som var Svenska flaggans Dag 
ända fram till 1983 då den äntligen fick status som Nationaldag. 2005 blev den även helgdag! Svenska 
flaggan ska hissas. Förhoppningsvis får den vaja mot en klarblå himmel och en strålande sol. Blått och 
gult. Även om samlingarna på gator och torg inte lär bli så stora just i år kan vi ju alltid skänka en god 
tanke åt vårt hemland och sjunga Nationalsången eller någon finstämd sommarvisa.

Nästa nummer av “bladet” kommer ut 17 juni. Då är det bara några dagar kvar till midsommarafton och
därefter återstår sommarnumret som ges ut  1 juli. Sedan blir det som vanligt sommaruppehåll ett tag.

Kåsör i detta nummer är den kvinna som fattade pennan och skrev om Bruksgatan redan i nr 8. Nu är 
det dags för skolminnen, som passande nog handlar både om våren och skolavslutning. Vi kommer att 
få höra mer om hennes skolminnen lite då och då framöver. Engagerad, vänlig, humoristisk och fylld av 
berättelser, inte minst från tiden som lärare i Skultuna. 
Välkommen Astrid! Nu är ordet ditt! 
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

släpp FÅNgarNa lOss det är VÅr!
1:a aprilskämt var ju bara ett “måste”! Men en gång blev det inte riktigt som jag trott. Jag kommer 
till klassrummet. Där sitter ett anslag: Lektionen flyttad till musiksalen. Som den lättlurade och naiva 
person jag är gick jag dit. Möts av ett nytt anslag: Lektionen är två rum åt vänster. Gick dit. Möts 
av ett nytt anslag: Oj,oj det är ingen lektion här heller. Här får du en kola (där satt fastteijpad, en liten 
gräddkola) Du får gå till fysiken. Jaha, tuggandes på kolan började jag känna jaktinstinkten. Var är 
bytet, var är mina elever??? Dörren till fysiksalen innehåller endast en kort anmodan om att snarast
återvända till klassrummet för lektion. Går dit - låst - tyst - helt tyst. Så jag låser upp, gläntar försiktigt 
på dörren, sticker in min långa näsa. Där sitter hela klassen och gapskrattar -- och jag är så lurad, 
så lurad som någon kan bli. Tack kära elever som hade sådan humor och var så påhittiga!

Men på delad etta kommer nog ändå musikalerna på IOGT-lokalen och Persbomaran. Anders Caringer 
fick eleverna att prestera, att utvecklas som människa och att ta ansvar för en uppgift man tagit på sig.
Det var mer eller mindre folkvandring dit, när föreställningarna gavs. Tänk om någon som deltog då 
kunde skriva lite om hur det var. (vad jag kan minnas deltog också en tjej som gick på lina, en liten bit i
alla fall) Det var både show och allvar.

Persbomaran då? Fruktad, emotsedd - årligen återkommande. Ingen dålig runda precis. Hägervallen -
Dunkaberget - Tarmen - Flygplansrakan - Älvtorp. Att sitta kontroll vid Dunkaberget, vilket var min 
årliga uppgift, gick väl an. Man väntade och väntade, så hördes steg i grus, flås, pust, stön, stånk 
och redan lite slitna elever frågade hur långt det var kvar. Åtminstone till vätskekontrollen! Hur som: 
så vitt jag vet har alla mer eller mindre levande kommit i mål.

Till sist: Det där med att avsluta grundskolan och börja gymnasiet var en stor omställning. Jag vet 
inte om vi vuxna riktigt förstod hur spännande och kanske också lite läskigt det kunde kännas. 
Stan, nya kompisar, andra lärare, kanske större krav.

Fortsättning på nästa sida g



  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   

 

               Alla tisdagar: Raggmunk & fläsk    
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.
Vecka 24 
Hela veckan  f Rödspätta med potatis   
    f Lasagne     
    f Kassler med potatissallad

Fredag: Fläsknoisette, stekt potatis, bearnaisesås
Vecka 25     
Hela veckan  f Inkokt lax med kokt potatis   

    f Pannbiff med potatis och sås

     f Pytt i panna
     f Hamburgertallrik   
     f Rostbiff med potatissallad

Dessutom den stora orättvisan! När avgångsstudenterna firade med champagnefrukost och jord-
gubbar morgonen till examen, hur kan en liten nia då avsluta med stil? (Förutom med de hemliga ute-
festerna förstås) I all enkelhet bjöd jag på en cykeltur med medhavd matsäck till att intas på kyrkomuren 
till Harakers kyrka. Dessutom en so-bild-musikupplevelse inne i kyrkan. “Vi fikar, sedan lyssnar ni 
till Pie Jesu med Sarah Brightman på band och kollar vilka inventarier ni vill rita av. Läs någon info 
om ni vill”  Jodå, så cyklade vi iväg en morgon. Kyrkan i sig är ju en klenod. Bara att komma in där 
känns i hjärtat. Jag vet inte varför. St Martin-statyn, Rosenkransmadonnan, altare med Mose eller 
minnet av den så kallade gapskullen (utrymme ovanför sakristian för kören) Allt är så närvarande och
äkta. Hur ni elever upplevde den timmen, vet ni ju bara själva. Hoppas ni fick ett minne! Det kändes 
i allafall så.
Ja, sen var det ju bara att cykla hem igen - det tog emot - särskilt när en hel skoldag väntade. 
Vardagen väntade. Som vanligt. Att ni ställde upp på alla idéer man hade tycker jag var kul!
Astrid Ohrlander

Fortsättning från föregående sida g

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Tala en vän till rätta i hemlighet
 men beröm honom inför andra.

Leonardo da Vinci

Boka gärna annonseringen i sommarnumret, nr 13, i god tid .  Det utkommer 1 juli och ligger ute till 18 augusti.  

Stängt midsommarafton 



Sysselsättning 
Kungliga valspråk

Vilken svensk regent hade vilket valspråk?
Para ihop siffrorna med rätt bokstav.

Svaret hittar du längst ner på sidan bredvid Melodikrysset

Regent  Period
 1)  Gustav Vasa  1523 - 1560
 2)  Erik XIV 1560 - 1568
 3)  Johan III 1568 - 1592
 4)  Sigismund 1592 - 1599
 5)  Karl IX  1600 - 1611
 6)  Gustav II Adolf 1611 - 1632
 7)  Kristina  1632 - 1654
 8)  Karl X Gustav 1654 - 1660
 9)  Karl XI 1660 - 1697
 10) Karl XII 1697 - 1718
 11)  Ulrika Eleonora 1719 - 1720
 12) Fredrik I  1720 - 1751
 13) Adolf Fredrik 1751 - 1771
 14) Gustav III 1771 - 1792
 15) Gustav IV Adolf 1792 - 1809
 16) Karl XIII  1809 - 1818
 17)  Karl XIV Johan 1818 - 1844
 18) Oskar I  1844 - 1859
 19) Karl XV  1859 - 1872
 20) Oskar II 
 20:1   1872 - 1905
 20:2   1905 - 1907
 21)  Gustav V  1907 - 1950
 22) Gustav VI Adolf 1950 - 1973
 23) Carl XVI Gustav  1973 --

Valspråk
 a) Statens välfärd min välfärd
 b) Med Guds hjälp
 c) Gud vår beskyddare
 d) Brödrafolkens väl
 e) Med folket för fosterlandet
 f) Gud min tröst
 g) Gud och folket
 h) Rätt och sanning
 i) Sveriges väl
 j) Gud giver åt vem Han vill
 k) I Gud mitt öde - Han ska göra det
 l) Med Gud och segrande vapen
 m) All makt är av Gud
 n) I Gud mitt hopp
 o) I Gud mitt hopp
 p)  Herren är vorden min beskyddare
 q) Fäderneslandet
 r) Folkets kärlek min belöning
 s) För Sverige i tiden
 t) Land ska med lag byggas
 u) Folkets väl min högsta lag
 v) För rätten och folket
 x) Plikten framför allt
 y) Visheten är rikets stöd

Siffra - bokstav

 1 -   ......

 2 -   ......

 3 -  ......

 4 -   ......

 5 -   ......

 6 -   ......

 7 -   ......

 8 -   ......

 9 -    ......

 10 -  ......

 11 -  ......

 12 -  ......

 13 -  ......

 14 -  ......

 15 -  ......

 16 -  ......

 17 -  ......

 18 -  ......

 19 -  ......

 20:1 - ......

 20:2 - ......

 21 -  ......

 22 - ......

 23 -  ......

Lycka till!



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

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

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
roromiljo64@gmail.com

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

putsarbeten     
                                                 

            prO.se-skultuna

   
         Onsdagar
                mellan kl. 14 - 16

Boule på banan vid Torget
     Vi ses där! 







© Foto: Elisabet Sannesjö



Namnsdagar 
fram till nästa nummer, 

nr 12, 2020 (17 juni): 
  

  Onsdag     3 juni    Ingemar, Gudmar  
 Torsdag   4 juni Solbritt, Solveig

  Fredag    5 juni    Bo
  Lördag    6 juni Gustav, Gösta  

 Nationaldagen  

  Söndag    7 juni Robert, Robin  
 Måndag      8 juni Eivor, Majvor

  Tisdag          9 juni  Börje, Birger  
 Onsdag   10 juni Svante, Boris  
 Torsdag 11 juni Bertil, Berthold  
 Fredag     12 juni Eskil

  Lördag    13 juni  Aina, Aino  
 Söndag  14 juni Håkan, Hakon  

 Måndag  15 juni Margit, Margot  
 Tisdag  16 juni  Axek, Axelina  
 Onsdag   17 juni    Torborg, Torvald

Grattis
 alla små och stora namnsdagsbarn!

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 ! 

Västeråsortens Norra Viltvårdsområde

Kallelse till ordinarie
Jaktstämma

tisdag 16/6, kl. 19.00
i Församlingsgården, Hökåsen

Stadgeenliga ärenden 
Välkomna!

Styrelsen

Vaxning 
Halva ben inkl. knä.
4 behandlingar 800 kr 
(ordinarie pris 1 280 kr) 
Gäller t.o.m. sista juni

Välkommen 

Besöksadress:  
Skultuna Messingsbruk. Ingång: Outlet, 1tr.
Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook

Mobil: 0735 - 45 45 03
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist. Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska
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Svar: Svenska regenter och deras valspråk



skultuNa BiBliOtek
Bibliotekets öppettider i sommar,  15/6 - 14/8

Måndag  kl.  13 – 18
Tisdag kl.  12 – 17
Onsdag  STÄNGT
Torsdag  kl. 10 - 15
Fredag   STÄNGT

OBS! 
Vecka 29 - 30 
är biblioteket 

STÄNGT

secONdHaNdButikeN shÅppen 
OcH träFFpuNkt ÅttaN
Båda dessa verksamheter är forsatt stängda, tills vidare, p.g.a. 
coronaviruset.

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 kOmmuNdelsNämNd
Nämnden sammanträder onsdag 16 juni kl. 14.00. På grund av rådande risk för smittspriding av corona-
virus utgår punkten Allmänhetens frågestund. Som vanligt finns kallelse och föredragningslista att läsa på:
www.vasteras.se/namndhandlingssok.                 



VallONeNs mÖtesplats   
Vallonvägen 15 - 17        tel. 021 - 39 39 10

ÖppNa FÖrskOlaN  
Nu har vi börjat öppna 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.

måndag - torsdag kl. 13 - 15 i någon av Skultunas lekparker. 

Vi skriver ut på morgonen var vi är.  
Håll koll på vår facebook-sida var vi är och vad som gäller vid dåligt väder.

Facebook: Familjecentrum/Öppna förskolan Skultuna

Självklart är vi friska och krya när vi ses!

         

   FOrtsatt 
   BesÖksFÖrBud
   pÅ VÅra BOeNdeN

På Vallonen och på alla andra boenden i kommunen är det fortfarande besöksförbud 
på grund av Corona-pandemin.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är fortfarande att personer över 70 år eller inom 
vissa riskgrupper bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går. Besöksförbudet på
exempelvis äldreboenden gäller därför fortfarande och på obestämd tid framöver.

Behöver du hjälp med att kontakta din anhöriga som bor på Vallonen, 
eller har andra frågor, är du välkommen att höra av dig till oss. 

Vi kan också hjälpa till med digitala möten!

    Servicehuset  tel. 021-39 38 50
    Våning 1   tel. 021-39 38 54
    Våning 2   tel. 021-39 38 55
    Våning 3  tel. 021-39 38 56

På Västerås stads hemsida finns alltid uppdaterad information om Coronavirusets utveckling 
och vilka åtgärder vi gör i våra verksamheter:                          www.vasteras.se/corona



 

 

kl. 15.00  Årsmöte för Harakers Bygdegårdsförening
kl. 15.30  Fika
kl. 16.00  Årsmöte för Harakers Hembygdsförening

Vi träffas utomhus och hoppas på fint väder. Anpassa klädseln efter väderleken.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om distansering.

Styrelserna 
för Harakers Hembygdsförening och Harakers Bygdegårdsförening

Välkomna!

 

Folktandvården Skultuna
Västeråsvägen 32    Tel 021-17 65 40

Nu lider en minst sagt annorlunda vår mot sitt slut. Det är dags att välkomna sommaren! 
Nu är det dags för mej
Att räta på ryggen och säga hej!
Lyfta blicken och sedan se
allt annat som livet kan ge

I Skultuna har det blivit 29 år 
Det är klart att det sätter sina spår
Saknaden efter er alla blir stor,
medarbetare, patienter, Skultunabor

Kom nu ihåg att borsta och vårda dina original
Låt sedan Folktandvården förbli ditt val
Kliniken är i mycket goda händer
Hanna med bästa personalen, de kan fixa tänder!
Inga-Maj Ericson 
Tandläkare  FTV Skultuna

Jag vill tacka alla våra patienter som har visat 
stor förståelse för att vi inte kan vara riktigt lika 
tillgängliga som vi brukar.
Jag vill tacka min fantastiska personal som verkligen 
kämpat för att få verksamheten att fungera så bra 
som möjligt trots alla utmaningar som Corona-
pandemin har fört med sig. 
Och jag vill särskilt tacka min företrädare och fina 
kollega Inga-Maj Eriksson som nu har bestämt sig 
för en välförtjänt ledighet i form av stundande 
pensionering. Du har betytt massor för Folktand-
vården Skultuna och kommer att bli saknad av 
såväl patienter som medarbetare. 

Kliniken har sommarstängt vecka 28, 29, 30. 
Patienter med akuta problem dessa veckor ringer 
021-17 65 40 för hänvisning. Vi ser fram emot att 
ta nya tag i höst. Var rädda om varandra. 

Hälsningar Hanna Gelebo 
klinikchef, Folktandvården Skultuna

Harakers Hembygdsförening och 
Harakers Bygdegårdsförening  

inbjuder till 

ÅRSMÖTE

Söndagen den 14 juni vid Harakers Bygdegård


