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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

  
Nästa Nummer: Onsdag 12 aug.    BOkNiNg / uNderlag: snarast men senast tOrsdag 6 aug. kl.12

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

Kåseriet: Några minnen från femtiotalet i Igelsta, Romfartuna.
v  

Information från Skultuna kommundelsförvaltning   
 och Svenska kyrkan, Norrbo församling

v
Lokala företag  v  Sommarcafé i Haraker  v Kom till Gården

v 
Romfartuna Hembygdsförening: årsmöte och önskan om nomineringar

v  
Folkomröstning om Västerås Flygplats

v
Natten när niorna på Persbo sprang till Stockholm och En nyckel på vift 

v 
Lions loppis  v Skultunabadet   v  Melodikrysset  m.m.Foto ©

Elisabet Sannesjö

Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se



                                                                                   Hej!  
     Sommaren är utan minsta tvekan här! Det vanliga sidantalet
på Skultunabladets sommarnummer är 24. I år är det 20. Strålande & fantastiskt. Det hade kunnat vara 
betydligt färre sidor. Vi kämpar på och trotsar alla orosmoln som hopat sig i spåren av coronan. Kommun-
delen är “still going strong”. Duktiga föreningar, företag, organisationer och människor. Nu får vi hålla
tummarna (och vårt kärvänliga avstånd) för att det ska hålla i sig. Nya skribenter börjar det också dyka upp. 
När Jan Forsberg och Sten-Åke Pettersson ville varva ner var det lite motigt ett tag, men nu finns plötsligen 
Astrid Ohrlander och kåsören i detta nummer på ingång med vässade pennor... och det är inte omöjligt 
att det finns fler ... och inte omöjligt att pausande skribenter kommer tillbaka. Egentligen finns det väl 
inte mycket som är omöjligt. Bara mer eller mindre svårt, och därmed värt att övervinna. Den som lever 
får se. Roligt och uppskattat är det i alla fall med de skrivna ord vi bjuds på!     
Kåsör denna gång är en man från Romfartuna. För många år sedan hade jag lite bättre koll på honom än
vad jag har nu. Skam till sägandes visste jag inte ens att han blivit permanentboende här förrän en liten 
fågel viskade i mitt öra. “Fråga Håkan om kåseriskrivande. Han kan säkert skriva lite artiklar också”. Så rätt 
så, det både kunde och ville han. Hans intresse för flyg är också intressant, särskilt i dessa tider. Extra roligt 
var det även att minnen av hans fru flöt upp till ytan. Vi har vårt eget förflutna sedan vi jobbade i samma 
förvaltning i Västerås. Världen är som sagt liten och ibland tappar man en boll som sedan rullar fram igen. 
Det blir kära återseenden! Välkommen Håkan!
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

Fortsättning på nästa sida g

NÅgrA MiNNEN frÅN fEMtiOtAlEt i igElStA, rOMfArtuNA   
Mina föräldrar köpte torpet våren 1952. Jag skulle bli ett år i augusti. Första somrarna har jag 
inget minne av, men från 1954 dyker det upp minnen. Torpet hade renoverats och byggts ut 
under åren. I maj flyttade vi ut, morfar, mormor och jag. Mamma och pappa jobbade och bodde 
i stan och min bror gick i skolan. Jag såg fram emot att få flytta ut. Ibland åkte vi med den röda 
Wästerfärnebo-bussen och klev av i Valla. Morfar kom efter på sin tandemmoped med påhängs-
motor av märket Viktoria. Vi hade varken el eller vatten i torpet. Maten lagades på vedspisen och 
dricksvatten hämtades i byn. Stearinljus och fotogenlampor stod för belysningen. För att hålla sig 
ren fick man bada i en balja fylld med brunnsvatten. Toaletten var utedasset.

För att hålla maten kall så fanns ett hål under golvet i farstun. Jag tror det var runt 1956 då pappa
kom farandes med en stor låda som hade hämtas på stationen i Tillberga. Han hade lånat traktor 
och vagn för detta. Lådan öppnades och där stod ett kylskåp! Med stora ögon påpekade jag “men
vi har ju inte ström!”. Lugn, sa pappa och hämtade en dunk med lysfotogen och tankade upp tanken
under kylskåpet och tände lågan. Snart var skåpet kallt och mamma gjorde glass och la i det lilla 
frysfacket. Lyxigt värre tyckte vi. 

Igelsta var som Bullerbyn. Där lektes det var dag med flickorna Winge och senare kom pojkarna 
Nordström som sommargäster. Vi sökte oss upp till Gunsta och blev kompisar med bröderna 
Tykoson och Christer Gunstad med. 

Jag och mormor och morfar stannade kvar en bit in i september innan vi flyttade in till stan. När 
skolan började för min del så längtade man alltid till sommarlovet och utflytten till Igelsta. När 
man var nere i byn och hade skoj så fick man ha koll på om det rykte i skorsten uppe på torpet, då 
var de matdax. Mormor stod för maten och klockan tolv skulle morfar alltid lyssna på nyheterna 
på rörradion, som drevs av ett stort svart Tudorbatteri inkapslad i bakelit. 



Fortsättning från föregående sida g

Ett lokalt besöksmål 
Hos oss hittar du bl.a. inspiration, tips & idéer för trädgården, jord, växter och två små butiker

Morfar snickrade om dagarna och hade snickarbod. Där tillverkades både redskap och möbler. 
En flaggstång gjorde han också och den restes 1959 och kom väl till pass när VM-matchen gick 
mellan Ingemar Johansson och Floyd Patersson i New York. Matchen sändes på långvåg från Radio
Luxemburg. Pappa hissade upp en lång koppartråd i stången och sen in genom fönsterkarmen 
till radion. Den matchen glömmer man ej! 

Augusti kom och man fick ångest eftersom sommaren började ta slut och skolstarten väntade. 
Somrarna de här åren glömmer jag aldrig. Jag har så mycket minnen från den tiden och här 
har jag bara nämnt lite grann. Nu har det gått 69 år sedan jag kom hit första gången och jag är 
kvar än. 

Nu är torpet i vår ägo! Här bor nu jag och min fru Gen permanent sedan två år med elström, 
vatten och avlopp. Massor av minnen far förbi och jag ska försöka att återkomma med fler minnes-
bilder från alla somrar under ungdomen. 
Håkan Lif
Igelsta Romfartuna.

 i juli och augusti har vi öppet i Visningsträdgården onsdagar kl. 10 - 16
Övriga dagar är du välkommen att ringa för bokning av besök och service. 
Ordertelefonen är öppen som vanligt alla helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00

tel. 021 - 470 48 00
www.aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com

Välkommen!        Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna      Välkommen! 

Välkommen till
 oss!

 



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

Trevlig sommar!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

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

putsarbeten

 Vi önskar alla 
en riktigt fin 

sommar!

vI GÖR ETT NYTT FÖRSÖK!
bOKA TID 

FÖR ÅRSMÖTE 
söndag 6 sept. kl 10 - 12

Plats: 
visningsträdgården i 

vagersta.

mer information följer i skultunabladet i augusti

Vi önskar alla en riktigt fin 
och avkopplande sommar!
Styrelsen för Romfartuna Hembygdsförening

Vem av alla duktiga romfartunabor ska det bli?
Nominera Årets romfartunabo 2020
skicka ditt förslag med motivering senast 10 aug. 

via e-post till info@romfartuna.se eller
 lämna till sekr. Johanna Funkquist, tomta eller 

ordf. elisabet sannesjö, Vagersta



Vi önskar alla en skön sommar!
Conny och Birgitta

Lions Club 
i Skultuna 

Lions Loppis 
i Brännugnsbacken har 
öppet följande lördagar

27/6, 25/7, 29/8
kl. 11 – 15

FOLKOMRÖSTNING 
VÄSTERÅS FLYGPLATS

Avveckling eller utveckling?

Semesterstängt
vecka 29 - 32

Jag önskar alla mina kunder
Glad sommar 

  Mobil: 0735 - 45 45 03
sophie söderqvist

dipl. medicinsk fotvårdsspecialist. 
diabetesutbildad. utbildad undersköterska

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

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

   Det finns förslag att lägga ned Västerås flygplats. Vi vill att västeråsarna först ska få säga sitt innan ett 
beslut fattas om Västerås flygplats framtid. Därför kräver vi en folkomröstning om flygplatsen ska finnas 
kvar eller läggas ner. Nu pågår därför en namninsamling för att genomföra en folkomröstning. 

  Så här gör du för att stötta en folkomröstning om Västerås flygplats:
  1. På baksidan finns en blankett. Fyll i alla dina personliga uppgifter annars är den inte giltig. 
     Tänk på att du som skriver under måste vara folkbokförd i Västerås och röstberättigad. 

  2. När du fyllt i uppgifterna. Skicka blanketten till Flygteoriskolan AB, Ulf Gelberg
                              Flottiljgatan 67, 3tr.   721 31 VÄSTERÅS

  Du kan också välja att lämna in den ifyllda blanketten till Nya Thulins på Stora Gatan 37 i Västerås eller
  Västerås Officersmäss på Flottiljgatan 73.

 Skultunabladet väljer att stötta folkomröstningen för flygplatsens vara eller icke vara. Frågan är viktig både
för Västerås och hela Västmanland och handlar även om vår kris-och försvarsberedskap, organ-och sjuk-
transporter, flygutbildning och de innovativa förslag som redan finns för utveckling av framtidens flyg.  
Frågan behöver utredas bättre och fler röster behöver höras än de som lämnat förslaget om nedläggning.

 För att få gehör för en folkomröstning krävs 12 000 röster. Du hittar din blankett på baksidan av denna annons.



gäller 22 juni - 30 augusti 2020

Vardagar kl. 10 -16.30

fOlKiNitiAtiVEt för flygplAtSENS frAMtid
undertecknade vill att Västerås stad arrangerar en lokal folkomröstning där medborgarna får säga ja eller nej till frågan:

“Vill du att Västerås Flygplats ska finnas kvar eller lägggas ned?”
Namninsamlingen gäller bara röstberättigade i Västerås kommun.

samtliga rader måste vara korrekt ifyllda annars gäller inte namnet och stryks då av kommunen. 
inklusive personnummer med samtliga 10 siffror. se exempel: ÅÅmmdd-xxxx

Folkinitiativets syfte
Det finns förslag att lägga ned Västerås Flygplats. Vi vill att västeråsarna först ska få säga sitt innan ett beslut fattas om 
Västerås flygplats framtid. Därför kräver vi en folkomröstning om flygplatsen ska finnas kvar eller läggas ner.

 genom min underskrift intygar jag att jag är röstberättigad i Västerås kommun och att de upplysningar som lämnats är riktiga 
 och att jag bara har skrivit under detta initiativ en (1) gång.

Skicka denna lista i orginal till:
Flygteoriskolan AB, Ulf Genberg

Flottiljgatan 67, 3 tr
721 31 VÄSTERÅS

Namninsamlingen pågår 
mellan den 16/3 2020 och den 15/9 2020





Folktandvården Skultuna
Västeråsvägen 32    tel 021-17 65 40

Vi önskar alla en fin sommar!

Välkommen till 
folktandvården
Skultuna
Hälsningar Hanna Gelebo 
klinikchef

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. 

 

Vecka 27-28 och 32-33 har vi sommarmeny!
då serveras dessa rätter alla vardagar i veckan:

f kassler med potatissallad

f Pannbiff med stekt potatis och sås

f Falukorv med stuvade makaroner 

f Fläsknoisette med stekt potatis och sås

f Fisk med kokt potatis och sås
         Tisdagar har vi  även raggmunk med fläsk!

  
lunchserveringen stängd vecka 29 - 31 
lunchöppet som vanligt från vecka 32 (3/8)

 Vi önskar alla våra gäster en skön sommar!Vi lagar all mat från grunden  

   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

 

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



Skultuna MeSSingSbruk hälSar välkoMMen!
 Å-caféet dukar som vanligt upp med härligt kaffebröd och fina smörgåsar 

                                              Skultuna Messingsbruk          bruksgatan 8     021-783 00   
                                                      www. skultuna.com                 www. skultunafabriksbutiker.se      

 

 vi har öppet:   Måndag - fredag  kl. 11 - 18      lördag - söndag  kl. 11 - 17







Astrid Ohrlander har tidigare delat med sig av en artikel om Bruksgatan och kåseriet 
“Släpp fångarna loss det är vår” med skolminnen. Här kommer, som utlovat, mera!

Välkommen tillbaka Astrid!      Elisabet Sannesjö

Natten när niorna på Persbo 
sprang till Stockholm 
Jag sitter rätt långt bak i bussen. Framför mig siluetter 
av elever. I strålkastarljuset ser jag någon som joggar 
vid vägkanten framför bussen. Reflexvästen lyser gult 
och jag tänker: Så vackert och lätt det ser ut. Så 
länge den där språngmarschen pågår - lika steg-
vinnande som målmedvetet. Hur orkar hen?
Så saktar bussen in ännu mer. Någonstans där 
framme i bussen hör jag ett tyst: Det är din tur nu.
Nästa reser sig, stretchar lite, tar emot reflexvästen 
som lämnats över av en något trött 9:a. Bussen fort-
sätter, nästa etapp avverkas och Bosse Berglund 
pratar lite med eleven som just blivit avlöst.
Så där håller det på. Stämningen i bussen är tät 
av förväntan och uppmärksamheten hos dem som
ska springa - avspänd och lite trött hos dem som 
just gjort sin etapp och kan berätta för de andra 
hur det var. Så där håller det på tills vi närmar oss
Stockholm. Skam till sägandes - då sover jag.

Allt började så här, och jag kan bara skriva med 
mina egna minnen och ut mitt eget perspektiv.
Det var alldeles i början när flyktingar börjat komma 
till Sverige. Zepher var en av dem. Han gick i 9:an 
på Persboskolan. Populär, omtyckt. Så började ryktet 
gå om att han kanske inte skulle få stanna. Vad då?! 
Persboelever mot Migrationsverket!! 
Vi ger järnet! Vad gör vi? Diskussionens vågor gick 
höga. Killarna var arga, tjejerna sorgsna.

På lärarrummet stötte och blötte vi frågan. Så fick
jag en idé. Vi springer till Stockholm och överlämnar 
en protestskrivelse till Migrationsverket - på plats.
Bosse Berglund, du nappade direkt. Det är helt och
hållet din och din kollegas förtjänst att det hela alls 
blev av. Alltså: Hur många nior har vi, hur många 
vill ställa upp? Hur långt blir det och hur lång ska 
varje etapp vara? En eller två bussar, matfrågan, 
säkerheten för dem som springer ...
Hur nära stan kan vi springa innan trafiken blir för 
farlig? Finns några föräldrar som vill engagera sig 
o.s.v.  o.s.v. Allt skötte ni.

Så en kväll står bussarna vid kiosken här i Skultuna.
Spända och förväntans fulla kliver eleverna på.
Några föräldrar står och pratar om tilltaget. Från 
centrum ner till kyrkan, d.v.s. första etappen, springer 
man också med fackla.
När man först springer ut på Västeråsvägen känns 
det fint. Men jag undrar ibland vad föräldrarna till
dem som skulle springa tänkte och sade till varandra.
Tidig förmiddag är vi framme. Nu gäller det! 
Vi marscherar i samlad tropp genom Stockholms 
gator fram till Migrationsverket. Både uttittade och 
faktiskt påhejade. Vår protestskrivelse överlämnas
och sedan är liksom allt över. Så där bara, just av-
klarat. Det var bara så härligt!
Får erkänna att av hemfärden minns jag ingenting. 
Men det är jag kanske inte ensam om. Vi var ju så
 trötta. Men skrev ett litet blad i vår livshistoria det 
gjorde vi. Jag hoppas att ni som sprang minns vad 
ni gjorde. En sista undring: Zepher, var finns du idag? 
För du fick ju stanna.

En nyckel på vift
Tänk så enkelt det har blivit med vissa saker numera. 
Har jag förlagt mobilen är det bara att slå mobil
numret på den fasta mobilen och rymlingen är fast. 
Fungerar utomhus också.
Annat var det förr. Två fasor lurade på jobbet:
Att tappa bort skolnyckeln eller att skriva fel i 
betygskatalogen.
Det där med skolnyckeln råkade jag ut för. Vem har 
tagit den? Till vad? Stöld? Skadegörelse? Kolla 
lärarfacken? Inventera kemisalen? Spraya konstiga 
meddelanden?
Min skolnyckel satt fast i en tjusig, lila, platt snodd 
- virad i en lång spiral. Jag gillade den för den syntes 
ju så bra. Jag visste var jag hade den, den var lätt 
att fästa vid byxfickan eller väskan. Kort sagt, min
favorit. Någon annans också tydligen, för när jag 
skulle ha den efter en lektion var den väck. Ingen-
stans. Ingen visste. Man kan inte känna sig mer 
värdelös än vad jag gjorde när jag fick gå till rektor
och berätta. Fortsättning på nästa sida g



Skultuna Fysioterapi 
har sommarstängt 
6 - 24 juli (vecka 28-30) 

 Öppettider från 27 juli:
 Måndag till torsdag kl. 08.00 - 18.00
 Fredagar stängt

Fortsättning från föregående sida g

Förfrågningar gick ut. Elever letade. Lärare letade. 
Ingen nyckel och dagarna gick. Så till slut behövdes 
något radikalt. Hade det varit nu hade det räckt 
med ett knapptryck och nyckeln hade pipit någon-
stans. Men det var inte ens uppfunnet då tror jag. 
Jag skrev till en sierska från Älvsbyn som hette Saida. 
Berättade. Gav “signalement” på vad som förlorats. 
Fick ett vänligt svar: “Nyckeln ligger under något 
grönt under en ljuskälla. Ni kommer att hitta den.”
Jaha, vad vi letade! Bakom gardiner, vid fönster, i 
misstänkta skåp. Ingen nyckel. Trots att jag lovat 
någon liten belöning till upphittaren - ingen nyckel.
Efter några veckor kommer en glädjestrålande elev 
från mellanstadiet upp till lärarrummet med en
jordig liten nyckel i handen. Min nyckel - utan snodd.
Den hade legat i rabatten under en buske utanför 
det klassrum jag varit i. Ovanför busken stod en 
lyktstolpe. Belöningen till klassen blev en långpanna 
full med enliters glasspaket. Någon som minns?
Med varma sommarhälsningar från 
Astrid Ohrlander

Jag önskar alla 
en riktigt fin 

sommar!
Lenne

021-752 36 

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25

    
                                                 

            prO.se-skultuna

   
         Onsdagar
                mellan kl. 14 - 16

Boule på banan vid Torget
     Vi ses där! 

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com



© foto: Elisabet Sannesjö
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Trädgårdscafé med loppis
i Harakers Bygdegård

varje lördag i juli
kl. 11 -16

... och vi fortsätter i augusti 
 så länge vädret tillåter!

I år sitter vi ute och håller avstånd och följer 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Välkomna!
Vill du boka loppisbord? 
Anmäl dig till Maj-Lis Lindgren

tel. 076 - 893 36 46
Harakers Hembygdsförening

© foto: Elisabet Sannesjö

 
Melodikrysset 

för vecka 32 är inte
tillgängligt nu. 

12 aug. återkommer vi 
med Melodikrysset

 för vecka 33

Lycka till!



Namnsdagar 
fram till nästa nummer, nr 14, 12 aug. 2020 

  

  Onsdag       1 juli    Aron, Mirjam  
 Torsdag     2 juli Roa, Rosita

  Fredag      3 juli    Aurora   
 Lördag      4 juli Ulrika, Ulla  
 Söndag     5 juli Laila, Ritva  
 Måndag        6 juli Esaias, Jessika  
 Tisdag            7 juli  Klas   
 Onsdag     8 juli Kjell

  Torsdag   9 juli Jörgen, Örjan  
 Fredag      10 juli André, Andrea  
 Lördag     11 juli  Eleonora, Ellinor  
 Söndag   12 juli Herman, Hermine  
 Måndag   13 juli Joel, Judit  
 Tisdag   14 juli  Folke   
 Onsdag     15 juli    Ragnhild, Ragnvald

  Torsdag  16 juli Reinhold, Reine  
 Fredag      17 juli Bruno   
 Lördag     18 juli  Fredrik, Fritz  
 Söndag   19 juli Sara   
 Måndag   20 juli Margareta, Greta  
 Tisdag   21 juli  Johanna   
 Onsdag     22 juli    Magdalena, Madeleine 
 Torsdag  23 juli Emma, Emmy  
 Fredag      24 juli Kristina, Kerstin  
 Lördag     25 juli  Jakob

  Söndag   26 juli Jesper, Jasmine  
 Måndag   27 juli Marta   
 Tisdag   28 juli  Botvid, Seved  
 Onsdag     29 juli    Olof

  Torsdag  30 juli Algot
  Fredag       31 juli Helena, Elin  
 Lördag        1 aug  Per   
 Söndag    2 aug Karin, Kajsa

  Måndag    3 aug Tage
  Tisdag    4 aug Arne, Arnold  

 Onsdag       5 aug   Ulrik, Alrik  
 Torsdag   6 aug Alfons, Inez  
 Fredag       7 aug Dennis, Denise  
 Lördag      8 aug Silvia, Sylvia  
 Söndag    9 aug Roland   
 Måndag    10 aug Lars   
 Tisdag   11 aug Susanna   
 Onsdag     12 aug    Klara

grattis alla namnsdagsbarn!

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!

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

Frisör &  shop   

Välkommen 
till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

Välkommen ! 

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

Trädgårdsodlarens bön
(Karek Capek; Ett år med min trädgård)

Gode Gud, gör så att det regnar varje dag,
så där från midnatt till klockan tre på morgonen.

Men du vet, varmt och sakta så att det kan tränga ned och
låt det därvid inte regna på de växter som tycker om torrt

– Förstår Du? 
Jag skriver upp dem åt Dig på ett ark papper –

och låt solen skina hela dagen, men inte alltför mycket.
Låt det bli mycket dagg och lite blåst,

mycket daggmask, inga bladlöss och sniglar.
Ingen mjöldagg och låt det en gång i veckan

regna gödselvatten och duvgödning.
Amen

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 



fAMiljEcENtruM/öppNA förSKOlAN
  Förskolan har stängt från vecka 28 och öppnar 

igen tisdagen den 11 augusti.
Håll koll på vår facebook-sida  (Familjecentrum/Öppnaförskolan skultuna)

Vi önskar er alla en glad och skön sommar! 
Anna-Karin, Caroline, Jeanette

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  

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 aug. kl 12 och avslutar senast kl 14. 
Fika, lotteri & bokpriser!

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

Vi önskar alla 
en riktig fin 

och härlig 
sommar!



VAllONENS MötESplAtS   
Vallonvägen 15 - 17        tel. 021 - 39 39 10

Vallonen har besöksförbud augusti ut.
Vi som jobbar på Mötesplatsen önskar alla en riktigt fin sommar!

Ta hand om er!   Pia, Lillemor och Pia

Vi behöver er hjälp med att prata med barn och ungdomar!
Vi har tyvärr sett att skadegörelsen i Skultuna samt tjuvbadning nattetid på Skultuna-
badet har ökat de senaste veckorna. Det finns indikationer på att det är barn och 
ungdomar som bor här som gör detta.
Därför vill vi uppmana dig som förälder eller vuxen i Skultuna att prata med barn och 
unga i din närhet om vad skadegörelse och tjuvbadning är och vilka tråkiga effekter det får, att det faktiskt 
är brottsligt och kan leda till polisanmälan. 
Vi har bland annat hittat skadade lekstugor på våra förskolegårdar, mycket trasigt glas och avskurna glas-
flaskor och klotter. Vi är även oroliga för säkerheten för de ungdomar som bryter sig in på Skultunabadet 
och badar nattetid. 
Även om det inte är just ert barn som gör detta behöver vi er hjälp med att förklara konsekvenserna.  
Vad mer kan du göra?  •  Ser du ett pågående brott ska du alltid ringa polisen via 112.
    •  Du kan också göra en skadeanmälan i efterhand till polisen via 114 14.
    •  Känner du oro för något barn, ring socialtjänsten för vidare råd 
        via kommunens kontaktcenter: tel. 021-39 00 00                                                                                                   



 

Skultuna Familjeläkarmottagning har 
sommarstängt under veckorna 25 – 32.
öppet igen från vecka 33.

Personalen på Skultuna Familjeläkarmottagning 
önskar dig 

glad sommar och välkommen åter.

En skön
sommar 

önskar vi alla
medlemmar och

besökare

Harakers Bygdegårdsförening & Harakers Hembygdsförening

• Studiecirkel om lin “Från frö till garn” pågår.

• Den sedvanliga utflykten till Mittpunkten 
    är i år inställd.
• 1 augusti medverkar vi i “Kom till gården” med  
    kaffe och våfflor bland får & hantverk på Boda  
    Backe.                                 Se även separat annons!


