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Vet ni om att det bor
en rövare i Skultuna?

•
Information och tips från
företag och föreningar
•
Sommarprogram och aktiviteter
i Harakers Hembygdsförening
•
Lagårn´s sommarluncher och café
•
Sommaren med Norrbo församling
•
Skultuna kommundelsförvaltning
•
Melodikrysset
Aktuella namnsdagar m.m.

Vi önskar alla
en riktigt fin sommar!
Nästa nummer utkommer 5 aug.

Frisör

&

Shop

Jag har semester 2/7-2/8

Boka tid via telefon eller facebook

Trevlig sommar!

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

Lions Club
i Skultuna

Lions Loppis
i Brännugnsbacken har
öppet följande lördagar

3/7, 31/7, 28/8, 25/9
kl. 11 – 15

Vi önskar alla en skön sommar!
Conny och Birgitta
Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Hej!
			
Äntligen sommar! Hur den blir vet vi som vanligt inte. Regnig? Varm? Kall?
Vi behöver inte veta i förväg hur det blir. Egentligen räcker det med att vi vet att sommaren, som allt annat,
blir vad vi själva gör den till! Det är bra att ha sköna regnkläder när det bli regnigt. En fläkt eller en skuggig
plats när solen ligger på. En extra tröja när det blir kallt. Ett brevpapper att skriva på. Ett korsord att lösa.
En god vän att prata med då och då. Några extra idéer att ta till när vi behöver omväxling. Det finns säkert
något utflyktsmål i närheten som vi ännu inte besökt eller en plats lite längre bort om restriktionerna så
tillåter. Det finns mycket att njuta av: Musik i sommarhagen. Matjessill, gräddfil, färskpotatis och gräslök.
Rabarberpaj med vaniljsås. En svalkande glass. Ett vänligt leende. En ömsint kram. Att hitta en sjö att bada i
eller en gräsmatta för bara fötter att gå på. Glädjen av att dela med sig av något till någon eller att få ta
emot... Glöm inte att Hej! Tack! och Förlåt! är tre mycket viktiga ord att både ge och få ... oavsett årstid!

Jag önskar dig en riktigt fin sommar! Väl mött i augusti igen!

Som kåsör denna gång har jag bjudit in en ny bekantskap för mig, men en annars välkänd person av många.
En f.d. Romfartunabo, som numera bor i Skultuna, tipsade om denna mångsidiga eldsjäl och jag ringde
upp honom. Beskrivningen stämde bra och han tackade ja till medverkan på stående fot. Det är alltid lika
kul och befriande att möta positiva och nyfikna människor, som dessutom vill lära sig något av både det
som är ljuvt och det som är lett. Jag tror inte han är “bang” för någonting alls denna sociala idéspruta.
Välkommen hit Mikael Stillman! Ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Vet ni om att det bor en rövare i Skultuna?

					
				
				

Nästan mitt inne i Skultuna bor Rövare Knut. Egentligen heter
han Mikael Stillman och det är jag som fått den stora äran att
bli kåsör i detta nummer.

					
				
				
				
				
				
				
				

Rövare Knut är en person som lever inne i mig och som ställer
till med spännande äventyr för barn i skogen. Troll och orcher
och andra märkliga varelser finns det nämligen gott om enligt
Knut i de Västmanländska skogarna och det är dessa varelser och
deras gömda skatter som Knut tillsammans med barn letar efter.
Mer om Rövare Knut och mina gruppvandringar hittar ni i min
facebookgrupp ”25 mil genom Västmanland” eller i andra sociala
medier så som Instagram och Linkedin.

					
				
				
					
				
				

Nu var det ju egentligen inte Knut jag hade tänkt att skriva om,
utan jag hade tänkt att skriva om min syn på Skultuna och varför
just jag och min familj trivs så bra. Jag och min fru Anna flyttade
till Mäster Jacobs Väg 5 i början av 2007, då vi köpte familjen
Grandos hus. Väldigt snart kom vi in i gemenskapen här i Skultuna
då vi lärde känna Kimmo och Helena Väisänen och deras familj.

					
Kimmo fick in mig i innebandylaget där jag fram till min innebandypensionering blev laget trogen. En hel del skador ådrog jag mig på innebandyplanen, men
attans vad kul vi har haft! I innebandylaget fick jag en bra grund av kompisar och föreningslivet har
varit en stor del av mitt vuxna liv.
När några väldigt fina eldsjälar här i Skultuna startade upp Skultuna Allmänna Idrottsklubb fick jag
den stora äran att bli föreningens första ordförande. Tyvärr för mig blev det vid detta tillfälle lite
för mycket för mig med nytt jobb, stor familj och detta spännande förtroendeuppdrag så jag sprang
rakt in i ”väggen”. En lång sjukskrivning blev följden, men jag är väldigt glad över att ändå ha gått
igenom detta och fått de lärdomarna som det har gett mig.
Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g

Nu hoppas jag verkligen inte att ni som läser detta kommer att testa på att pusha er själva in i väggen
och hamna i långa sjukskrivningar, för det är otroligt jobbigt att komma tillbaka till att fungera
”normalt” igen (vad nu normalt är?). Helt återställd har jag inte blivit utan är fortfarande mycket mer
lättstressad och är känslig för höga ljud. Jag vill absolut inte säga att det var SAIK (Skultuna Allmänna
Idrottsklubb) som fick mig att gå in i väggen, utan det var som det brukar vara en blandning av väldigt
mycket.
De senaste åren har jag fokuserat mer på familjen och mitt jobb på Unionen. Vi är en ganska stor
familj då jag har fyra fantastiska barn (Maja 20, Nils 18, Arvid 10 och Alma 8 år) och självklart min fru
Anna som ni förhoppningsvis hört sjunga med Skultuna Vokalensemble.
I mitt jobb på Unionen jobbar jag som klubbutvecklare, vilket innebär att jag är med och stöttar lokala
fackklubbsstyrelser i demokratiska frågor men också med hur en grupp jobbar tillsammans som ett
team, tillsammans med sin arbetsgivare och tillsammans med de medlemmar som de företräder.
Jag gillar verkligen mitt jobb och alla duktiga förtroendevalda som finns inom Unionen.
De två senaste åren har min son Arvid varit med i vår lokala scoutkår här ute i Skultuna. Som av en
slump har jag nu blivit scoutledare. Vår scoutkår här i Skultuna gör väldigt mycket fint för Skultunas
barn och ungdomar. Hoppas att du märkt av detta arbete! Om inte är du välkommen att ta kontakt
med någon av oss ledare så kan vi säkerligen berätta mer om vår verksamhet.
Det finns så mycket jag skulle vilja skriva om nu när jag har fått denna chans att få med några ord
här i Skultuna Bladet. Skulle kunna skriva långt och mycket om min uppväxt med skilda föräldrar
och alla flyttar jag varit med om. Min mormor, som stod mig nära, var gravt alkoholiserad och detta
har naturligtvis varit jobbigt under min uppväxt och satt djupa spår i mig. Jag skulle troligen också
kunna skriva mycket om mina år då jag bodde hos farmor och farfar. Mitt jobb på Folktandvården.
Min autistiska son (Arvids storebror) och hans uppväxt. Vi har alla en ryggsäck som det emellanåt är
skönt att få berätta om.
Nu är det sommar och förhoppningsvis många varma sköna dagar som jag ska försöka att spendera
i skogen, men om du ser mig på ”byn” så blir jag glad om du säger Hej! Har jag möjlighet så stannar
jag gärna upp ett tag om du vill prata.
Så nu, avslutningsvis, bli inte rädda om ni ser en märklig gubbe med skitigt ansikte smyga i skogen
med ett gäng barn efter sig, för troligen är det bara Rövare Knut som är ute och letar efter skatter.
Tack så mycket för att jag fick möjlighet att skriva lite om mig själv.
Kram på er

Mikael Stillman (alias Rövare Knut)

Under Juli och augusti har vi öppet onsdagar kl. 10 - 16
för handel och besök på plats
i visningsträdgåden och butikerna.

Året runt är du välkommen att ringa på kontorstid (vardagar kl. 7 - 16)
för order eller överenskommelse om egen tid för besök. Se även hemsidan

Tel. 021-470 48 00
www.aroshandelshus.com

Kvalitetsjord • Trädgård • Stallströ

e-post: info@aroshandelshus.com

Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

Sommarprogram
i Haraker

Juli
Lördag 3/7, kl. 15 			

				

Konsert med Rollin’Phones
på utomhus-scenen vid Bygdegården

Lördagarna 10/7, 17/7, 24/7, 31/7 kl. 11 -16
			

Trädgårdscafé vid Bygdegården

Torsdag 29/7, kl. 19 		

				
Augusti

Lördag 7/8, kl.10-17

Musik vid Mittpunkten.
Fika och hamburgare finns att köpa.
Västarna kommer och underhåller

Kom till Gården
Hembygdsföreningen säljer kaffe och våfflor i Boda Backe

Lördag 14/8, kl. 11-16 Trädgårdscafé vid Bygdegården
Harakers Hembygdsförening och Harakers Bygdegårdsförening

Namnsdagar t.o.m. nästa nummer - nr 13, 5 augusti. Grattis till alla!
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag

23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli

Adolf, Alice

Onsdag 7 juli Klas
Torsdag 8 juli Kjell
David, Salomon Fredag 9 juli Jörgen, Örjan
Lördag 10 juli André, Andrea
Rakel, Lea
Selma, Fingal Söndag 11 juli Eleonora, Ellinor
Måndag 12 juli Herman, Hermine
Leo
Tisdag 13 juli Joel, Judit
Peter, Petra
Onsdag 14 juli Folke
Elof, Leif
Aron, Mirjam Torsdag 15 juli Ragnhild, Ragnvald
Fredag 16 juli Reinhold, Reine
Rosa, Rosita
Lördag 17 juli Bruno
Aurora
Söndag 18 juli Fredrik, Fritz
Ulrika, Ulla
Måndag 19 juli Sara
Laila, Ritva
Esaias, Jessika Tisdag 20 juli Margareta, Greta
Onsdag 21 juli Johanna
Johannes Döparens dag

Torsdag 22 juli
Fredag 23 juli
Lördag 24 juli
Söndag 25 juli
Måndag 26 juli
Tisdag 27 juli
Onsdag 28 juli
Torsdag 29 juli
Fredag 30 juli
Lördag 31 juli
Söndag 1 aug
Måndag 2 aug
Tisdag 3 aug
Onsdag 4 aug
Torsdag 5 aug

Magdalena, Madeleine
Emma
Kristina, Kerstin
Jakob
Jesper
Marta
Botvid, Seved
Olof
Algot
Helena, Elin
Per
Karin, Kajsa
Tage
Arne, Arnold
Ulrik, Alrik

Sommarmeny måndag - fredag t.o.m. 9 juli och 2 - 6 aug.
Lunchserveringen stängd vecka 28 - 30

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

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

Torsdagen före midsommarafton har vi
en enklare midsommar buffe för 150 kr!
Midsommarafton har lunchserveringen stängt

Välkommen
till bords!

till vårt Café !!!
f Välkommen
orsdag - lördag kl. 14 - 20. Söndag kl. 14 - 18
Öppet T
Då serveras: Langos. Köttbulle/räksmörgås. Fika

OBS: Midsommarafton,midsommardagenochsöndagen 27/6 har vi stängt!
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

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

Se även menyn på gastrogate.se

Boulespel
				
			
vid ICA-hallen
			
			
onsdagar kl 14 - 16
			

PRO.se-skultuna

				

Semesterstängt
vecka 29 - 32

Jag önskar alla mina kunder

Glad sommar

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

Skultuna Fysioterapi
har sommarstängt
28 juni - 6 aug. (vecka 26-31)
Öppettider från 6 augusti:
Måndag till torsdag kl. 08.00 - 18.00
Fredagar stängt

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

Folktandvården Skultuna
kommer i sommar ha stängt vecka 28 - 31
Akuta patienter hänvisas att under dessa veckor
ringa till Folktandvården Herrgärdet

tel. 021-17 41 20

Glad sommar önskar vi er alla !
Folktandvården Skultuna
Västeråsvägen 32 Tel 021-17 65 40

g

		

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

Uruppförande av Ida KarlssonWretlings

"Haraker Svit"

med Saxofonkvartetten Rollin' Phones
på Harakers Bygdegårds utomhusscen, lördagen den 3 juli kl 15.
		
		
		
		

Fika finns att köpa i pausen.
Vi sitter ute och håller avstånd
och följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

		 Pris: 100 kr
		 Förköp på tel: 070 497 24 38,
				
073 98 68 329
Ett stort tack till alla sponsorer som gör det möjligt: Carlhans järnarbeten AB,
Harakers Mark o Fastighetsservice, Wretlings transport AB, Torsten Lindin Kättsta,
Mikael Lindgren Hummelsta, ICA Supermarket Skultuna, Region Västmanland.
Harakers Hembygdsförening och Harakers Bygdegårdsförening

Foto © Elisabet Sannesjö

Melodikryssen
för veckorna
29 och 30 är inte
tillgängliga nu.
5 aug. återkommer vi
med Melodikrysset
för vecka 31

Lycka till!

Påminnelse

Norra Romfartuna fiberförening har Årsmöte
lördag 3 juli kl. 10 hos ordf. Håkan Svedlund, Sösta 4
- större annons finns i förra Skultunabladet

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

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

Stenmjöl, makadam, väggrus,
bärlager och förstärkning
Ring för leverans eller avhämtning

				

Skultuna VVS
Jocke Edlund

Mobil 073 787 19 15

rormiljo64@gmail.com

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

Skultuna Messingsbruk hälsar välkommen!
Vi har öppet: Måndag - fredag kl. 11 - 18

Lördag - söndag kl. 11 - 17

Å-caféet dukar som vanligt upp med härligt kaffebröd och fina smörgåsar

Skultuna Messingsbruk
www. skultuna.com

Bruksgatan 8 021-783 00
www.skultunafabriksbutiker.se

Ett stort tack

till er som hjälpte till att göra niornas avslutningsmiddag
till ett minne för livet!
Skultuna Mässingsbruk • Direkten • Ica Skultuna
Apoteket Hjärtat Skultuna • Sportbaren • Aurora Eldshow
Pågen • Maritha Dimander • Skultuna Blomsterhandel
Blejsonbygg AB • Gislerud Carpet • Optimera
Persboskolan • Skultuna Bladet

Gäller 28 juni - 29 augusti 2021

Vardagar kl. 10 -16.30

Mittpunkten

fredagen den 30/7 kl 19

Lotteri och underhållning av Västarna.
Hamburgare, korv och
kaffe med kaka finns att köpa.
Medtag egen stol eller filt
att sitta på i gröngräset.
Harakers Hembygdsförening

Välkomna!

