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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  
  NÄSTA NUMMER: Torsdag 18 aug.        BOKNING/UNDERLAG: Snarast, men senast TORSDAG 11 aug. 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: 
Sommaren

•
INFORMATION OCH TIPS 

- från företag, föreningar och organisationer
•

NORRBO FÖRSAMLING   
• 

SKULTUNA KOMMUNDELSFÖRVALTNING
•

MELODIKRYSSET m.m.

Förskolan Åkesta AB
Vi har lediga platser till hösten!

Välkommen till en förskola 
med individen i centrum och 
skogen som närmsta granne.

Hör gärna av er så bokar vi in ett besök.

Tel: 021-33 01 32
Mail: pedagogerna@forskolanakesta.se

Hemsida: https://forskolanakesta.se

Nästa nummer utkommer 18 aug. 
Nu önskar vi alla en riktigt fin sommar!

Lions Club i Skultuna Kom ihåg: Lions loppis i Brännugnsbacken
2/7, 16/7, 30/7, 13/8, 27/8   Klockan 11-15



                                                           Hej!  
            Nu håller du sommarnumret av Skultunabladet i din hand. Nästa 
nummer kommer ut först 18 augusti. Då har den sorgliga nyheten inträtt att kyrkan inte längre annon-
serar här. Mer om det kan du läsa på deras extra sida längre fram i bladet. Hur ska det gå för Bladet? 
Tyvärr vet jag inte det, men i augusti ska jag väl hålla ut i alla fall. Sen får vi se. Nu har alltför många 
större annonsörer minskat sin närvaro här och Skultunabladet kan inte gå back hur länge som helst. 
Dock ger jag mig själv en klapp på axeln för att jag lyckats hålla skutan flytande genom pandemiåren. 
För bygdens skull vill jag gärna att denna informationsväg ska finnas kvar. Kanske fler annonsörer dyker
upp. Vem vet. Jag får ta en dag i sänder och lämnar besked så snart jag kan.

Nu ska vi ägna oss åt sommaren och framtidstro. Det är mycket roligare. Framför oss har vi midsommar 
och många sommardagar fyllda av olika aktiviteter. Bada, skratta, njuta, träffa släkt och vänner. En och 
annan dag kanske vi får vila lite också. Bara vara. Lyssna på regnet. Jag önskar dig en riktigt fin sommar!

Kåsör denna gång är en man som för mig är en ny bekant på Mariagården, Norrbo församling. Där har 
ju många fattat pennan och nu är det hans tur. Förr eller senare får jag kanske möta honom face-to-face.
Det ser jag i så fall fram emot. Han har gott rykte, en trevlig röst i telefonen och en härlig attityd. Här 
bjuder han på lite sommarfunderingar. Välkommen hit Magnus, ordet är ditt.

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Fortsättning på nästa sida g

Sommaren 
När jag sitter här i mitt hus i Margretelund, Åkersberga, och tänker på vad sommaren betyder för 
mig, slås jag av att mitt förhållande till sommaren är väldigt tudelat. 
Det är grönt, varmt, bad och allt som är härligt, men det är också rinnande ögon, snorig näsa och en
aldrig sinande tungandning. För en pollenallergiker är verkligen sommaren som två olika upplevelser. 
Jag längtar till sommaren, jag längtar till att sitta och läsa en bok i solen vid vattnet, till att äta 
middagar utomhus på altanen och kunna sitta ute länge på kvällarna. Varje år är det som att jag 
glömmer att denna mysiga stund när som helst kan bli avbruten av ett astmaanfall som avslutas i 
sovrummet med pipande andning samt kroppen fullproppad av kortison. Jag tror att det är just det 
som är mänskligt. Vi har som gåva av Gud fått möjligheten av oftast bara minnas det som är bra. 

Inför varje ny sommar så minns jag bara det som är bra, de varma kvällarna med familjen antingen
på vår altan eller på altanen eller en klippa på vårt landställe i Stockholms skärgård. Jag minns de
sköna kvällarna efter jobbet på Margetelundsbadet. Det är nämligen så att vissa dagar och kvällar 
får jag ingen allergi alls, det är de dagarna och kvällarna jag minns inför nästa sommar. Varför skall 
jag minnas de jobbiga astmatillfällena, då jag hellre minns de mysiga stunderna med familj och 
vänner som inte avbrutits av mina allergier. 

Så nu när jag sitter här i vårt kök och tittar ut på vårt sommargrönskande villaområde, så minns jag
middagen igår, med min fru och son på altanen, ingen astma, bara god mat och trevligt umgänge. 
Alltså är sommaren, god mat, trevligt umgänge och ljumma kvällar. 

Nu  åker minnet bakåt, vilket det ju ofta gör, somrarna då jag var ung. De bästa somrarna i mitt liv,
tror jag, om jag måste välja var 1989-1995. 1989 konfirmerades jag och jag hade glädjen att under 
somrarna 1990-1995 jobba som ledare på Täby kursgård, Karlberg, som olika sorters ledare. 
Våren 1991 kom jag dessutom till den tro som jag nu lever i, då blev dessa läger ännu viktigare. 
Att få spendera 2-3 veckor ute på en fantastisk plats i skärgården med ungdomar och vuxna och 
bara tala om vem jag är, samt vilket förhållande jag har till Gud och resten av skapelsen. Samt leka
bada, segla, paddla kanot och mycket, mycket annat som man gör på långa konfirmationsläger. 
Vissa somrar var jag till och med där ute tre läger i rad, för att det var så kul att ”jobba” med detta. 



Fortsättning från föregående sida g

Vi lagar all mat från grunden  

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

 
  

Vecka 25 Torsdag - Midsommarbuffé 150 kr     Alt. Hamburgertallrik
     

Fredag – STÄNGT  (Midsommarafton)     
Vi har LUNCHÖPPET, måndag - fredag, hela sommaren

och 
MÅNDAGSTRÄFFAR kl. 17.00 - 21.00       

Fina veteranfordon, café och lättare maträtter
Lunch, jämna veckor, måndag - fredag
Kassler med mimosasallad och kokt potatis 
Flygande Jacob med ris
Spätta med remouladsås och kokt potatis  
Lunch, udda veckor, måndag - fredag
Fläsknoisette med potatis och champinjonsås 
Inkokt lax med potatis och dillmajonnäs 
Rostbiff och potatissallad         

TISDAGAR: 
Raggmunk med fläsk   

Jag vet att det var ett jobb, men oftast kändes det inte som det. Precis som jag vet att mitt jobb 
som präst är ett jobb, så vet jag ofta att jag så att säga, tänker till, ”är detta verkligen mitt jobb?”. 
Att få göra det jag gör, möta människor i allt från oändlig sorg till den totala lyckan, att få möta 
ungdomar i Norrbo/Tillberga där de är med alla sina tankar om livet och rädslor. Det är ofta som 
jag känner, är detta verkligen sant, får jag jobba med detta? Att få tala om Fadern, Sonen och den
Helige Ande dagligen, få verka med Gud och i Gud samt kunna leva på det, det är en ynnest som 
jag ibland måste nypa mig i armen om. 

Hur kom jag då in på detta? 
Jo, allt började med sommaren 
1989, då jag inte bara konfirmera-
des utan också lät döpa mig, i
Karlbergs havsvik. Där och då, då
jag sänktes i vattnet tre gånger,
i Faderns, Sonens och den Heliga 
Andes namn så började på riktigt 
mitt nya liv. Livet med Jesus, livet
med kyrkan, och allt började en
lite småregnig dag i juli 1989. 

Sommaren är inte bara sol och bad
och varma dagar. Sommaren är
också regn och rusk, men för mig
är sommaren början på något nytt                   Magnus konfirmation. Se om ni kan hitta prästen! 
och framtidshopp och ibland 
timmar i sängen, med pipig andning och en kropp fullproppad med Kortison. Och vet ni vad, alla
dessa stunder och dagar är en gåva av Gud. Låt oss vara tacksamma och ta emot dessa daga med
glädje. Amen

Magnus Crispin Back
Komminister med inriktning 
på ungdom och konfirmation
Västerås pastorat 

Kocken 
förbehåller sig

 rätten att ändra
 i menyn



Ett stort tack 
till er som sponsrade avslutningsmiddagen för niorna vid 

Persboskolan i Skultuna. Det blev ett minne för livet!  

Skultuna Brukshotell    •   Skultuna Blomsterhandel
Skultuna Mässingsbruk    •     Iitalla OutletDirekten        

Vesuvio    •    Sportbaren   •   Direkten
Apoteket Hjärtat Skultuna    •    Ica Skultuna

Pågen    •    Jula    •    Skultuna Bladet                                                                                    

SNART KAN NYA PERSBOSKOLAN BYGGAS! 
Nu är äntligen beslutet taget i Kommunfullmäktige om att 

Persboskolan ska moderniseras och byggas ut till 450 elever.
En fråga som vi i Centerpartiet länge drivit.

FÖR SKULTUNAS BÄSTA

Scanna mig

Elisabet Sannesjö   Karin Westlund                                         Vicki Skure
Ledamot i Fastighetsnämnden Ordförande i Skultuna Kommundelsnämnd                    Kommunalråd 
                                                                                                                                                med ansvar för bland annat skolfrågor



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

                 Sophie Söderqvist
             Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist  
             Undersköterska. Diabetesutbildad

     Tel. 0735-45 45 03

Erbjudande  
Sommarvaxning 

av underben
300 kr

Vi har nu funnits
i Skultuna i 

1 år
Detta vill vi fira med att erbjuda alla
gamla och nya kunder 10 % rabatt
på alla paket som nytecknas. 
Detta erbjudande gäller under 
juni/juli månad.

OBS  
Gäller ej 

enstaka lektioner 
eller yrkeskurser

anmälan till:  info@mtyutbildning.se   telefon  021-548 93 92

Lasses Däck & Motor
Hagby 16   070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

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 ! 

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

    

Vi önskar alla en skön sommar!
Conny och Birgitta

Jag önskar dig 
en riktigt fin och skön 

sommar!







Lördag 
2 juli, kl. 16.00 

Konsert med Freddy Amigo 
i Harakers Bygdegård. Entré: 100 kr

Förköp av biljetter: 
Inga-Lill 073 986 83 29 eller Margau 070 497 24 38

Biljetter finns även att köpa på plats.

Sommarcaféet har öppet  kl.11-18
 Harakers Bygdegårdsförening & Harakers Hembygdsförening med stöd av Västerås Stads Kulturnämnd

RAPPORT & TIPS 

Vill du bli medlem? Välkommen! Medlemsavgiften är 60 kr per vuxen person. 
Betala lättast till bankgiro 638 - 3210 eller via swish till 123 148 72 63

Ange namn och telefonnummer!
Styrelse:

Elisabet Sannesjö, Vagersta, ordförande        Magnus Persson, Broarna, vice ordf
Anders Norman, Viggby,  kassör              Henrik Berndtsson, Bilund, sekreterare

Johanna Funkquist, Tomta, ansvarig för webb & sociala medier
Ersättare: Annette Isaksson, Pasta  och Johan Lindgren, Gesala

Vi arbetar nu precis enligt det uppdrag årsmötet gav oss, nämligen att 
lägga ner tid och engagemang i utökade lokaler i Hallsta by samt den mark 
som ingår. Vi ska få till stånd en mötesplats med lokaler som kan användas 
under större del av året och vi planerar nu för bygdekvällar, höstmarknad m.m. 

Först ut blir...  ett enkelt midsommarfirande 
för ortsbor och föreningmedlemmar med vänner.

Midsommarafton kl. 14 - 16 i Hallsta by. 
Medtag gärna egen kaffekorg. Kaffe med kaka och lotter säljs. 
Handla hantverk.            Ta del av information om våra planer!

Var gärna med och förbered  vårt midsommarfirande! Midsommarstången ska kläs. Gräset ska klippas m.m.
Väl mött torsdag 23 juni  kl. 19.00.  Vi jobbar, grillar och umgås.  Medtag din egen matsäck.

Förhandstips: Höstmarknad. Prel. lördag 24 sept. kl. 10 - 16. Kontakta oss om du vill delta som utställare?


