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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  Nästa Nummer kommer ut onsdag 23 juni.   BokNiNg/uNderlag: snarast, men senast torsdag 17 juni kl.12.00
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

I detta nummer hittar du bland annat:

Kåseriet: Min praktikplats
•

Information och tips från företag och föreningar  
t.ex. Årsmöte i Norra Romfartunas fiberförening,  Lagårn´s lunchmeny och café   

och Sommarcafé i Haraker 
•  

Norrbo församling
•

Melodikrysset, aktuella namnsdagar & Vem fick Guldnålen?  m.m.

KoM IhåG!
Nästa nummer är vårt sommarnummer, som gäller tiden 23 juni - 5 augusti.

Det går som vanligt ut kostnadsfritt till alla hushåll och företag i kommundelen, 
men det ligger även ute på fler platser än vanligt. 

Välkommen med din sommarannons!

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

Välkommen 
till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

Frisör &  shop   

Fin till sommaren!! 
I år har jag semester 2/7-2/8
Välkommen nu i juni !

Boka tid via telefon eller facebook "



                                                                                        Hej!  
                                        Lättnader i coronarestriktionerna? Ja, det blir det i långsam och lämplig takt, 
men du och jag har fortfarande ett ansvar för att hjälpa till att stoppa smittan. Det är ganska förståeligt att 
man vill ta ut hela glädjen i förskott. Många är trötta på det här. Några har aldrig förstått. Några har varit 
supernoga. Hur vi än beter oss vill väl ingen ha ett bakslag i allafall. Själv vill jag njuta av sommaren så 
gott det går. Träffa mindre grupper av vänner i trygga miljöer. Äta matjessill, gräddfil, färskpotatis och 
gräslök. Avsluta med rabarberpaj. Sjunga en stump. 
Nästa nummer av Skultunabladet kommer ut strax före midsommarafton. I år blir det dessutom vårt 
sommarnummer. Vi brukar ju ha ett nummer till i skarven juni/juli men i år blir det så här. Det blir bättre 
även för Skultunabladet när samhället kommer igång igen. Det ser jag fram emot! Alla annonser till nästa 
nummer och första numret i augusti tas särskilt tacksamt emot!

Kåsör den här gången är en ung kvinna som tillbringade några praktikveckor hos oss här i Vagersta. Det är 
riktigt roligt att ta emot nya praktikanter. Människor man inte alls känner men som har ett mål och ett 
särskilt intresse av något. Den här gången var det särskilt roligt. Vi mötte en ambitiös, vetgirig kvinna med 
god förmåga att ta bra initiativ och med en stor portion humor. Välkommen hit Sunniva, ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare  

Fortsättning på nästa sida g

Min praktikplats 
Jag går första terminen av sammanlagt fyra på trädgårdsmästarprogrammet på YH i Enköping.
Nyligen avslutade jag en tre veckor lång praktik på Vagersta perenner utanför Skultuna. Vagersta
perenner driver upp perenner från frö och sticklingar vilka säljs vidare till främst återförsäljare och
grossister inom trädgårdsnäringen. Företaget är en bifirma inom koncernen Aros Handelshus där
även bl a Skultunabladet och jord - stallströ- och transportavdelningar ingår. Därutöver finns en
butik med försäljning av säsongsbetonade växter plus annat trädgårdsrelaterat samt ytterligare 
en kläd- och diversebutik. I anslutning finns även en visningsträdgård och en provyta där odling 
sker under observation på olika jordar. Bland annat har man testat att byta ut den vanliga anlägg-
ningsjorden mot biokol (biokol, grus, gröngödsling) med goda resultat.
Något som lockade mig till Vagersta perenner var tillverkningen av Hasselfors jord. Det sker på
fabriken någon kilometer bort från trädgårdsanläggningen. En annan faktor som verkade lockande är
läget, som minst sagt är lantligt. Kanske hade jag någon slags vag romantisk idé om att växterna,
och i förlängningen jag själv, föredrar detta framför att stå och växa i stadsmiljö.
Det visade sig snabbt att verksamheten för Vagersta perenner och Aros Handelshus övriga avdel-
ningar flöt samman, vilket innebär att att de anställdas arbetsuppgifter skiftar brett och att de
befinner sig i ständig rörelse. Förutom perennskötsel upptar försäljning av jord - på lösvikt och i
påse - en stor del av arbetet. Ibland blir de anställda inkallade till jordfabriken, eller kanske till 
maskinhallen för reparation/lackning m.m. av fordonen eller för att lotsa exempelvis polska lastbils-
chaufförer, som inte talar svenska eller engelska, till vägning i samband med lastning av div. material. 
Det senare verkade tålamodsprövande. Proceduren är att lastbilen först ska vägas utan last. Sedan 
med. Detta ska kommuniceras med handrörelser så tydligt som det bara går tills att han som kör 
gör tummen upp. Sen blir det fel ändå, han som kör kör av vågen för tidigt, kanske betyder tummen 
upp något annat på polska. Då får Stephanie - som är den som står och flaxar med händerna - dra 
några djupa andetag och intala sig att det löser sig nog i slutänden och det gör det ju. Men knappast 
av sig självt - utan Stephanies jävlar-anamma-idoga-flaxande skulle väl de polska chaufförerna få
återvända hem tomhänta.
Det är högsäsong i jord- och planteringsbranschen när jag gör min praktik i slutet av april/början på 
maj. Ständigt ringer det kunder som vill lägga in en order eller ställa frågor och ständigt dyker det 
upp kunder som vill köpa jord på plats. Det märks hur viktigt kundbemötandet är. 



Fortsättning från föregående sida g           Stephanie och de andra serverar kunskap, tålamod och ett glatt humör 
i headsetet parallellt som händerna jobbar vidare med vad de höll på med. Det mesta handlar om 
jord. I huvudet, i samtalen och i händerna. Bara fikarasterna är helgade åt småprat av annat slag.
Arbetsuppgifterna skiftar naturligtvis beroende på årstid, samtliga anställda är året-om-anställda
vilket innebär att arbetet vintertid huvudsakligen sker på fabriken och i bilverkstaden, medan fokus
på perennordrar och jordförsäljning är stort nu under våren. Huvuddelen av min praktikperiod
upptogs av inplockande av ordrar samt att rensa dessa inför leveras. När en order kommer plockas
växter enligt beställarens önskemål in från bäddarna - förutsatt att de över huvud taget finns, att de
kommit upp och har rotat sig ordentligt. Golfbilar med flak finns för detta ändamål. Alla inplockade
växter samlas på ett ställe och därefter följer rensning, ansning och putsning, samt tillförsel av lite
ny jord. Efter vintervilan kan vissa perenner se ut som en mindre blomsteräng eller en mossbelupen
skogstäppa. Efter rensning följer vattning och etikettering. Därefter ska krukorna placeras i backar
som med hjälp av handtruck lastas in i skåpbil. Perennerna levereras till kunden, d v s återförsäljaren
av perenner. Jag fick följa med vid leverans, något som gav mig tillfälle att få en glimt av ett antal
olika handelsträdgårdar.
En annan uppgift som jag och min klasskompis (även hon praktikant) fick, var att rensa i visningsträd-
gården, en yta som huvudsakligen utgörs av jord och växter som finns till försäljning. Jag tog mig
an perennavdelningen. Med 10 år på nacken hade det hunnit hända ganska mycket i trädgården och
det visade sig svårt att få riktig klarhet i vad som från början var tänkt att växa var. Den ursprungliga
planritningen fanns någonstans men vart? Vi rensade på efter förmåga och hade emellanåt turen
att träffa på den fasligt upptagna Maria - ansvarig för perennodlingarna - som knivskarpt kunde peka 
ut en och annan växt åt oss. Aklejorna växte lite överallt. Maria fick något moderligt ömt i blicken 
när hon förklarade att så fick det minsann vara.
Tappe - chaufför - tog en dag med mig i sin långtradare till ett torvmosse nära Gävle. Hela vagnen
lastades. På hemvägen diskuterade vi vilken slags torv vi hade hämtat - om det var den mörka, tyngre, 
mer nedbrutna eller den ytligare och ljusare. Tappe sa att det var den sistnämnda. Dessutom avgörs 
tydligen kvaliteten på torven även av hanteringen efteråt. På vissa mossar täcks den uppbrutna
torven och på andra inte. Torvmossen sträckte sig så långt ögat kunde se och gick man nära de ut-
grävda dikena kunde man urskilja de olika lagren. Märklig, ökenlik plats.
Samma dag hände det oerhörda - jag fick prova att köra 
lastmaskin. Gasen i botten och så skopan rätt in i flishögen,
ingen tvekan! Jag tvekade. Jonatan, som satt bredvid, gav 
mig tålmodigt ett nytt försök. Den här gången gasade jag 
så dödsföraktande att Jonatan fick trycka ner bromsen.
Sista dagen fick vi träffa Johan på jordfabriken som gav oss 
en muntlig genomgång om jord samt en rundvandring 
mellan alla olika jord - och torvhögar. Där siktas och blandas olika råvaror efter recept. Allt tycks 
handla om proportioner och kornstorlek, något som varierar beroende på jordens tilltänkta använd-
ningsområde.
Min praktikplats ångade av positivitet, snabba ompositioneringar och arbetsglädje. Det tog mig ett
tag att förstå vem som egentligen gjorde vad, då det omedelbara intrycket var att alla gjorde allt i
någon slags samkoordinerad, svårbegriplig dans. Kunskapen hos de anställda är därmed mycket
bred och stämningen familjär. Man hjälps åt med de arbetsuppgifter som dyker upp - vilket de alltid
gör mitt i fikat. 

Tack Stephanie, Jonatan, Maria, Tappe och Elisabet för inblicken i er myllrande vardag!       
Sunniva Svanberg



KValItetsjord   •   trädGård   •    stallströ

   trädGårdsbutIK 
   med blommor, fröer, lökar, krukor, verktyg, glass m.m.
   PreseNtbutIK 
   med spel, te, konfekt, kläder, hattar, Nittsjö keramik m.m.

trädgårdssäsongen är i full gång

kValitetsjord i lösvara 
för egen hämtning 

med släpkärra
eller för beställning 
av större mängder!

  all jord vi säljer 
   - löst eller förpackat -
  är Hasselforsjord

tel. 021-470 48 00
www. aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com
Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

Välkommen till 
oss!

egen perennodling

Kom ihåg 
året runt kan du ringa 

på kontorstid (kl. 7 - 16)
för överenskommelse 

om egen tid och
för order.

Nu: Öppet juni ut

 helgfria vardagar   
kl. 10.00 - 18.00

och  lördagar 
kl. 10.00 - 13.00

oBs! midsommarafton har vi stängt

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

JUST NU 
Stort utbud av fina 

dahliaknölar, liljelökar, 
örter, jordnötsplantor,
tomater, gurka m.m. 



       
              PRO.se-skultuna

Boulespel
vid ICA-hallen

onsdagar kl 14 - 16                     

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 ! 

   sophie söderqvist
    dipl. medicinsk fotvårdsspecialist. 
    diabetesutbildad. utbildad undersköterska

  Vaxning 320 kr 
   (underben inkl knä)

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

  mobil: 0735 - 45 45 03

    

Kallelse till årsmöte
Norra Romfartuna 
fiberförening ek. för.

Vi ses lördag 3 juli kl. 10.00 i Sösta 4
i trädgården hos ordf.  Håkan Svedlund

Välkomna!
För att vara röstberättigad 

ska medlemsavgiften om 200 kr 
vara föreningen tillhanda senast 2 juli. 
Bg 528-3296. ange namn och adress. 

motioner skickas senast 19 juni 
till hakan.svedlund@telia.com 

   

dagens lunch  95 kr
salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 75 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag

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

Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

  sommarmeny     31 maj - 2 augusti      måndag - fredag
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 

Dessutom på tisdagar: Raggmunk med fläsk!

Då serveras: Langos. Köttbulle/räksmörgås. Fika
Öppet  torsdag - lördag kl. 14 - 20.    Söndag kl. 14 - 18

Välkommen 
till bords!

Nyhet f välkommeN till vårt Café !!!







Foto © Elisabet Sannesjö



NaMNSdagar 
t.o.m. nästa nummer - nr 12, 23 juni

grattis 
alla små & stora namnsdagsbarn!

Torsdag    17 juni Torborg, Torvald

Fredag      18 juni Björn, Bjarne

Lördag     19 juni Germund, Görel

Söndag    20 juni Linda

Måndag    21 juni Alf, Alvar

Tisdag     22 juni Paulina, Paula

Onsdag    23 juni        Adolf, Alice

När det var dags att inom Centerpartiet 
i Västmanland utse årets mottagare av 
Guldnålen 2021 kom bl.a. ett förslag från 
Anna Karin Johansson, ordf. i Skultuna CKF. 

Nomineringen löd:
“Skultuna CKF startade 1948 och Inga-Maj 
Engvall, född 1929, var med på uppstarts-
mötet och uppträdde med sång tillsammans  
med 2 andra flickor. 
Hon blev själv medlem 1958.

Under 17 år på 60-70-talet var hon "studie-
sekreterare" (eller motsvarande) och ordnade 
bl.a med olika hobby/fritidsaktiviteter; väv-
stuga i Betels skola och i Böle hos Elvy Alin, 
luciatåg och julfester för medlemmarnas barn, 
där hon stod för det musikaliska med sitt
pianospel och sång.

Hon var Roteombud under många år. 

Inga-Maj har alltid varit väldigt aktiv i före-
ningen och deltagit på så gott som alla 
möten och andra aktiviteter.”

 

Varmt grattis till
Inga-Maj Engvall

Mottagare av Guldnålen 2021 

Torsdag    10 juni Svante, Boris

Fredag  11 juni Bertil, Berthold

Lördag       12 juni Eskil

Söndag     13 juni Aina, Aino

Måndag     14 juni Håkan, Hakon

Tisdag     15 juni Margit, Margot

Onsdag     16 juni Axel, Axelina

Distriktsstyrelsen i Västmanland beslutade i mars att utse Inga-Maj Engvall till 2021 års mottagare av
Guldnålen. Utmärkelsen skulle överlämnas vid distriktsstämman 17 april. Tyvärr kunde hon inte medverka 
då, men beslutet kungjordes och nytt datum söktes. Vad kunde passa bättre än att överlämna Guldnålen
vid Skultuna CKF:s årsmöte? Anna-Karin Johansson var med på noterna och så även Inga-Majs dotter 
Annika Engvall som hela tidern varit involverad i planeringen. Onsdag 26 maj kl. 18.00 var det alltså dags. 
Årsmötet hölls i scoutstugan Bäckebo och inleddes med det högtidliga överlämnandet. Därefter njöt alla 
av Hillevi Borgs goda pajer och kaffe innan årsmötesförhandlingarna kunde ta vid. 

Guldnålen, diplom och blommor överlämnades till Inga-Maj Engvall 
av distriktsordförande Elisabet Sannesjö             Foto: Petter Westlund



För några år sedan återkom information från riksteater med jämna mellanrum här i bladet. Nu har vi återigen fått information
från dem. Vi börjar med de stora dragen och återkommer i mån av plats med tips ur repertoaren.                             Elisabet

Internationell dramatik, eurodancemusikal, succéböcker blir teater, och jesus som dricker gin 
– här följer information om riksteaterns höstrepertoar 
I höst välkomnar Riksteatern tillbaka publiken till salongerna med en fullspäckad repertoar. Alexandra Pascalidous 
bok Mammorna blir teater, Hampus Nessvold sjunger till eurodancetoner och Özz Nüjen iklär sig rollen som Jesus. 
Dessutom är Stina Nyberg tillbaka med ett nytt dansverk, likaså Fredrik Quiñones med drömlika Dark Water. 
Under hösten fortsätter Riksteatern sin satsning på internationella samarbeten. Bland annat med den brittiska 
skådespelaren Selina Thompsons prisade föreställning Salt om kolonialism, sorg och ärvda minnen. Den hyllade tyska 
dramatikern Marius von Mayenburg har specialskrivet pjäsen Ex för Riksteatern, om den till synes perfekta borgerliga 
familjen. Dessutom spelas Det är vi som föräldrarna varnade oss för av den prisbelönta bosniska dramatikern Tanja 
Silvar med Balkans stora stjärna Mirjana Karanović i huvudrollen.
Publiken kan även se fram emot föreställningen Laika, skriven av italienska skådespelaren Ascanio Celestini. Här får
vi möta Jesus, spelad av Özz Nüjen, som från ett barfönster betraktar människorna som passerar. 
– Jag är stolt över att vi har fått ihop en bra blandning av viktiga internationella konstnärskap och svenska konstnärskap.  
   Jag hoppas att deras konst kommer att hjälpa oss att lyfta blicken och att den värld som det gångna året krympt 

kan få en möjlighet att vidgas och bli större igen, säger Dritëro Kasapi, teaterchef på Riksteatern.
Under hösten kommer det storskaliga verket Room X att förvandla en hel byggnad, i tre olika städer, till en labyrint
av dansinstallationer. Medverkar gör regionalt förankrade danskonstnärer. Riksteatern sätter även upp koreografen 
Fredrik Quiñones första stora ensembleverk, Dark Water. Ett drömlikt drama med dansen som kampens poesi. Dess-
utom är koreografen Stina Nyberg tillbaka med det nya dansverket Lucky Numbers. 
–  Nu kan vi komma samman, inte bara genom det fysiska mötet i salongerna, utan även genom det fysiska i dans-
    konstens. Riksteaterns dansrepertoar bjuder in till rum som kommer ockuperas av dans, rum där vi själva kan dansa  
    eller vara nära varandra och uppleva det storslagna i rörelsen och i människan, säger Mia Larsson, danschef vid
    Riksteatern.    
Alla som älskar eurodance kan se fram emot nyskrivna Eufori, en musikal om förälskelse under IT-yran med Hampus 
Nessvold i huvudrollen, musik av Rebecca & Fiona och kostym av Tommie X. Riksteatern Crea sätter i höst upp bland 
annat Michael Frayns klassiker Rampfeber där publiken får följa med bakom kulisserna. 
Flera succéböcker blir även teater i höst. Bland annat Alexandra Pascalidous Mammorna, en berättelse om de mammor 
som förlorat sina barn i skjutningar och de som kämpar för att inte göra det. Dessutom åker Anna Takanen på turné 
med en personlig berättarhistoria, baserat på hennes bok Sörjen om de finska krigsbarnen. Publiken får även möjlighet
att äntligen se Marianne Mörck i Britt-Marie var här, en av de föreställningar som flyttats fram från tidigare säsong 
på grund av coronapandemin. 
Den yngre publiken kan se fram emot De livrädda skapad av systrarna Talajeh och Marall Nasiri. En drastisk, humoristisk 
och spännande berättelse om två systrars minnen och upplevelser av rädsla och om syskonskap. Ett samarbete med 
Unga Dramaten. Hyllade koreografen Sebastian Matthias, som ligger bakom hyllade Intergalactic Underwater Palace, är
dessutom tillbaka på Riksteatern med verket XOXO. En dansföreställning om intimitet, närhet, samtycke och öppenhet.
till sist ett exempel ur repertoaren. En sådan far har urpremiär i Arboga 7 september 2021. En nyskriven komedi av
dramatikern Ola Heden fylld av värme, välmenande missförstånd och dråpliga förvecklingar med Claes Månsson och 
Ola Hedén i rollerna. Månsson spelar fadern som ensam uppfostrat sin son, som nu hunnit bli 43 år och fortfarande 
bor hemma. För hur lämnar man sin gamla far utan att han blir förkrossad? Och hur säger man till sin medelålders 
son att det är dags att flytta? Riksteatern i samarbete med Teater Allan.   

                      BEGAGNADE 
  BILAR 
   KÖPES 
t.ex. obesiktigade, oservade, körförbud, 
avställda, rostiga, firma/usa-bilar m.m. 

Köper även husbilar och husvagnar. 
Ring/smsa för en trygg kontantaffär. 

  Tel nr 073 - 904 37 32             Rolf

g



    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Lasses Däck & Motor
Hagby 16, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Trafikutbildningar

MTY Utbildning AB
tel. 021-548 92 35
info@mtyutbildning.se
www.mtyutbildning.se

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500  
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning

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

putsarbeten

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



 

I sommar öppnar vi Bygdegården några lördagar kl. 11 - 16 för café. 
Passa på att ta en fika med hembakat bröd och njut av den härliga miljön! 
    Öppet:   Juni:         5 juni - 13 juni OBS en söndag kl.12 - 16 - och 19 juni 
   Juli:     10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli
   Augusti: 14 augusti

Alla dessa cafédagar är det även LOPPIS
Vill du boka loppisbord? Kostnad 100 kr/bord
Anmäl dig till Maj-Lis Lindgren tel. 076 893 36 46 

Vi sitter ute, håller avstånd och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Harakers Bygdegårdsförening och Harakers Hembygdsförening

Sommarcafé 
i Harakers Bygdegård

Välkomna! 

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                  Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

 Välkommen!


