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Sveriges Nationaldag, 6 juni. Det har varit kallt länge
men nu lyser solen. Sjöarna har inte fått upp någon
nämnvärd värme än.
15 grader i vattnet. Inte hindrar det en ung “viking”
från att ta ett dopp... och ett till... och ett till...och...
Foto©: Maria Sannesjö

Hög tid
att boka annons i sommarnumret!

		
Hej!
				 Nu landade utgivningsdagen av “bladet” på Islands Nationaldag. Ett
fint land där folk verkar ha fötterna på jorden och värnar om sin kultur. Själv är jag, bland mycket annat,
intresserad av språk och dialekter. Hur kunde jag bara missa att huvudstaden Reykjavik helt enkelt fått
sitt namn från orden rök och vik. Hade jag varit med på ett vikingaskepp hade det varit uppenbart. De
varma källorna inne i viken lockade till tvätt av både kropp och kläder och erbjöd en fin rastplats.
Om bara ett par dagar ska vi fira midsommar. Inte helt som vanligt, men med sina fördelar. Blommorna
blommar och fåglarna kvittrar som vanligt. Bra vore det om solen lyser på oss, och det vill vi ju alltid.
Då kan vi sitta ute och njuta av sill, gräddfil och rabarberpaj, nästan som vanligt. En glad trudelutt kan vi
väl också kosta på oss! Jag önskar er alla en riktigt fin midsommarhelg!
Som kåsör denna gång har jag bjudit in en man som har min fulla respekt och beundran. Alltid vänlig,
alltid artig. Eftertänksam & klok. En stillsam humor kryddar bilden ytterligare!
Varmt välkommen hit Lars Cedervall. Nu är ordet ditt!

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Tid för vila och eftertanke!

Haraker 7 Juni 2020, vi har precis firat Sveriges Nationaldag, till ett underbart väder. Genom Coronatider och tider av social distansering, blev inte årets Nationaldagsfirande som man skulle vilja att
det blivit. Jag måste väl erkänna att även om jag är stolt, stolt över mig själv, stolt över vad man
åstadkommit, stolt över vårt land och vår flagga, så är jag dålig på att fira. Tror kanske att vi överlag
är dåliga på att fira denna nya Högtidsdag. Speciellt detta år när vi måste hålla social distans och
helst inte skall umgås överhuvudtaget, i alla fall inte under 1,5 meter. Och det är inget firande i
Harakers Hembygdsgård, ingen aktivitet i vårt anrika Sätra Brunn, helst inga fester med mer än
närmaste familjen, förutsatt att man inte är äldre eller är i riskgrupp, då får man inte träffas och
då är det helt plötsligt bara jag och dottern kvar. Och det är ju i och för sig bra för smittspridningen.
Och att träffas utan handsprit, hälsa med armbågen, nicka på avstånd, bidrar säkert till stor del till
att årets Nationaldagsfirande blev ett antiklimax. Man hoppas nu att denna hemska tid av inställda
och flyttade arrangemang, så småningom skall ta oss ur krisen, en kris som påverkar oss alla.
Vi sitter säkert alla med biljetter till arrangemang som flyttats till 2021. Frågan är väl om man
kommer ihåg vart man har bokningen, vart man lagt biljetterna, vem man köpt biljetterna hos,
vart bokningsbekräftelsen är och även vad det var som man hade tänkt se och göra för ett år sedan.
Nästa fråga är väl om man fortfarande tycker att just det man tyckte var intressant och kul fortfarande är intressant ett år senare. Jag vet i alla fall att jag är rätt säker på att jag skall se Magnus
Uggla, Petter och Miss Lee, jag skall se Tommy Nilsson, men är inte lika säker på när, kanske i år,
fast i höst, eller nästa år, och vart har biljetterna tagit vägen egentligen?
Vi närmar oss nu semestertider, och just nu så är planerna Hemester, vilket ändå är helt okej för
mig eftersom jag trivs hemma. Mitt hem är min borg. Det som är positivt, tror jag, är att vi alla
får lite välförtjänt vila. Tror att tiden av att inte ha fyllda dagar med aktiviteter är bra för oss. Jag
hade nog faktiskt kunnat uppskatta även att Internet drabbats av Corona någon kortare period.
Det jag personligen faktiskt uppskattar mest med karantänen är möjligheten att hinna tänka, när
man kan känna i sitt huvud att man tänkt klart, att det inte bara bubblar av idéer utan att man har
sorterat tankarna och man hunnit att komma till konsensus. Tror att tiden det tar, alltså tiden det
tar att tänka, gör mig till en bättre människa efter Corona. Man kan för sig själv värdesätta det man
har, vänner man har, och man får möjligheten att kunna välja hur man vill vara, vad man vill göra,
Fortsättning på nästa sida g
hur man vill leva, och vad som är viktigt efter Corona.
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Fortsättning från föregående sida g

Det diskuteras också i media om miljökonsekvenserna efter Corona. Min personliga åsikt är att kanske
kan detta vara en liten signal på att det vi gör faktiskt påverkar klimatet. Men att Coronakrisen ska
ge någon annan effekt, det har jag svårt att se. Teknik, framför allt ny teknik, behöver tas fram och
det är en process som tar många år. Kanske däremot att vårt eget resande påverkas litegrann och
kanske att man värdesätter Made in Sweden och inte Made in China. Kanske att man speciellt i år
hittar fina platser här i Sverige att semestra på och kanske blir det en favorit även kommande
semestrar. Hemester är ju ett nytt begrepp som man sett i media, men Swemester kanske är en bättre
beskrivning. Swemester, max 2 timmar hemifrån.
Att jobba hemifrån har också blivit ett mer utbrett alternativ, man kan ju faktiskt göra det hemifrån
ungefär på samma sätt som på kontoret, till stor del just beroende på ett fungerande internet, men
den inverkan den mänskliga kontakten har märks väldigt tydligt tycker jag. Men faktiskt funkar det
mesta, trots social distansering. Och väl på jobbet träffas vi med munskydd och tänk er själva hur
man ska kunna se och möta personer när ansiktet är dolt av ett munskydd. Mycket av vårt minspel
är just munnen, ansiktsuttryck och ögon. Kanske något man på sikt lär sig, men jag tycker att det är
ovant och känns lite konstigt.
Igår diskuterade jag med en vän den hamstring som pågick i början av april, köttsoppa, helkonserver
av alla sorter och smaker, toapapper, mjöl, jäst, och tillbehör för bakning. Man undrar nu hur många
som ångrar denna panikartade hamstring. Panik för att
det inte gick att hamstra läkemedel, att toapapperet
var slut. Som jag har sett har aldrig vanliga varor varit
slutsålt någon gång under hela hamstringen. Jag blir då
lite förvånad varför man köper mjöl, jäst och kanske
socker istället för att köpa färdigbakat bröd och frysa in.
Jag ser framför mig att fredagsmyset så småningom
kommer att bli helkonserver istället för Taco och kanske
kommer det under sommaren att bakas mer bullar än
en normal sommar. Men allt här i livet är inte logiskt,
fråga mig, och jag kan bekräfta.
Vi får väl alla hoppas på att Folkhälsomyndigheten gjort
rätt bedömningar, så att vi med försiktighet kan börja
att besöka varandra igen och besöka våra släktingar.
Jag kan bara för egen del säga att det är det jag nu
längtar som mest efter. Kanske kan det ätas lite kaffebröd, bakat av mjölet och jästen som hamstrades.
Jag önskar alla en härlig Sommar, Hemester eller
Swemester. Vi ses med socialt avstånd och tar
hand om varandra.
Lars Cedervall
Förlunda 7
Haraker, Skultuna

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.

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 !

Välkommen!

Svenne

Människan liknar pianon:
de ger ifrån sig den ton man slår an.
Carl Jonas Love Almqvist

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

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75
Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Vaxning

Halva ben inkl. knä.
4 behandlingar 800 kr

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

(ordinarie pris 1 280 kr)
Gäller t.o.m. sista juni

Välkommen

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Lions Club
i Skultuna

Lions Loppis
i Brännugnsbacken har
öppet följande lördagar

27/6, 25/7, 29/8
kl. 11 – 15

				
			
		

Mobil: 0735 - 45 45 03

Sophie Söderqvist

Dipl.Medicinskfotvårdsspecialist.Diabetesutbildad.Utbildadundersköterska

Besöksadress:

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

Onsdagar
mellan kl. 14 - 16

Boule på banan vid Torget

Vi ses där!
				

PRO.se-skultuna
Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

© Foto: Elisabet Sannesjö

		

Onsdag

17 juni
18 juni

Björn, Bjarne

Fredag

19 juni

Germund, Görel		

Lördag

20 juni

Linda

		 Söndag

21 juni

Alf, Alvar		

Måndag

22 juni

Paulina, Paula		

Tisdag

23 juni

Adolf, Alice		

Midsommardagen

Onsdag 		 24 juni

		 Johannes Döparens dag

		 Torsdag		 25 juni

Semesterstängt 6/7 - 2/8

Ha en fin och trygg sommar!
Boka tid via telefon eller facebook
OBS! Avboka din tid om du är förkyld!

Torborg, Torvald		

Torsdag
		

Frisör & Shop

Namnsdagar
fram till nästa nummer,
nr 13, 2020 (1 juli):

Välkommen

till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm, dipl.hårolog
CentrumhusetvidSkultunaTorg

Tel: 021-755 30

www.salongadamocheva.se

-David, Salomon		

Fredag 		 26 juni

Rakel, Lea		

Lördag 		 27 juni

Selma, Fingal		

Söndag 		 28 juni

Leo			

Måndag 		 29 juni

Peter, Petra		

Tisdag 		 30 juni

Elof, Leif 		

Onsdag

Aron, Mirjam

1 juli

Grattis
alla små och stora
namnsdagsbarn!

Glad midsommar!

				

Skultuna VVS
Jocke Edlund

Mobil 073 787 19 15

rormiljo64@gmail.com
		

		

		
		
		

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

Alla tisdagar: Raggmunk & fläsk Alla dagar: Hamburgertallrik
Vecka 25
Hela veckan
Inkokt lax med kokt potatis 		

f
med potatis och sås
f Pannbiff
Pytt i panna
					f
					 f Rostbiff med potatissallad
				

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

Midsommarafton stängt. Vi önskar alla en fin midsommarhelg!

Vecka 26
Hela veckan

med löksås och potatis		
f Fläsk
strömming med mos			
				f Stekt
				f Biff med lök, potatis och bearnaisesås
Vecka 27
Hela veckan
f Rödspätta med kokt potatis
					 f Falukorv med stuvade makaroner
Fläsknoisette,stektpotatisochbearnaisesås
					f
					 f Kassler med potatissallad

Familjecentrum/Öppna Förskolan

Hej alla ni som anmält er till årets Sommarbuss!
Tyvärr blir det inte någon sommarbuss i år på grund av
för få anmälningar. Synd, men förståeligt i dessa tider.
Vi får alla ladda för en Sommarbuss 2021!
Under vecka 26 och 27 kommer vi istället att hålla öppet för olika
aktiviteter. Håll koll på vår facebook (Familjecentrum/ÖppnaförskolanSkultuna)
där vi kommer att lägga ut aktivitet dag för dag om vad som gäller.
Hoppas vi ses!
Förskolan öppnar igen tisdagen den 11 augusti.
Vi önskar er alla en glad och skön sommar!
Anna-Karin, Caroline, Jeanette

Skultuna Bibliotek

Alla barn 8 - 12 år, kom till biblioteket och var med i SOMMARBOKEN!
		
		
		
		

Du får en finfin gympapåse, bokmärke och ett snyggt armband. Allt är förstås gratis!
Påsen är perfekt för att bära hem en massa biblioteksböcker, men går också att ha till 		
badväska, picknick - eller vad som helst!
Vi avslutar med en Sommarboken-fest. Vi ses vid biblioteket onsdag 12 augusti kl 12 och
avslutar senast kl 14. Fika, lotteri och bokpriser!

Våra öppettider i sommar, 15/6 - 14/8: Måndag, kl. 13–18 • Tisdag, kl. 12–17 • Torsdag, kl. 10-15
OBS! Extra öppet för 70 + onsdagar kl. 9 - 10.
Vecka 29 - 30 är biblioteket stängt

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Tel. 021 - 39 39 10

Att mötas vid besöksfönstret!

Nu finns det möjlighet för boende på Vallonen och anhöriga att träffas på avstånd bakom ett besöksfönster. Besöksfönstret finns i ljusa rummet på äldreboendet, plan 1. Den som är anhörig går in genom
trädgårdsgrindarna på baksidan av äldreboendet. Där finns en uteplats med trätrall och dubbeldörrar in
till ljusa rummet. Det flyttbara fönstret ställs i dörröppningen. Den boende sitter på insidan och anhöriga
på utsidan. Obs! Inga kaffestunder, endast samtal. Högst två personer åt gången, över 15 år.
				
Så här går det till:
				
• Tidsbokning via telefon. Den anhöriga ringer till äldreboendet eller service-		
		
huset och bokar en tid. Bokningen får gärna ske 2 - 3 dagar innan träffen.
				
• Bokningskalendern hänger på skärmväggen i ljusa rummet på äldreboendet.
				
• 1 personal finns med som stöd under träffen
			
•
• En träff får ta ca. 15 minuter
				
• Anhöriga som vill lämna saker till boende
		
får ringa innan så kommer personalen ut
				
och hämtar.

Tillsammans får vi
det här att fungera!

Skultunabadet

Vi är ett familjevänligt bad med stora gräsytor där du
hittar din egen plats utan trängsel.
Just trängselfrågan kommer vi att jobba extra mycket
med under sommaren 2020 och bland annat markera
tydliga platser där du som besökare kan sitta utan att
vara för nära andra sällskap.
Vi har inga badvakter, men däremot badvärdar som
svarar för din trivsel och service under din vistelse på
badet.
		
		
		

På badområdet finns förutom poolerna även en
ny tillgänglighetsanpassad lekpark med sandlåda,
gungställning och lekstuga.

		
		
		
		

Under sommaren 2020 kommer vi också att erbjuda
pass med vattengymnastik och yoga. Drop-in och i
mån av plats. Ny minigolfbana med nio hål.
Öppettider: Kl. 10 – 18 med start den 12/6.

		

Följ oss på Facebook: Skultunabadet

