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I detta nummer
hittar du bl.a:

Kåseriet:

Skogen för mig

•
Information och tips
från företag och
föreningar
•
Lagårn´s
lunchmeny
och café
•
Sommarerbjudande
för körkortssugna
•
Norrbo församling
- inga fler webbsända gudstjänster.
Välkommen till
friluftsgudstjänster
m.m.
•
Melodikrysset
och aktuella
namnsdagar m.m.

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

Hej!
Så skönt! Det är mycket kvar av sommaren! Sommarlovet för barnen är
		
kvar i flera dagar till. En och annan har sen semester. Någon har lediga dagar kvar att plocka ut om tillfälle
ges. Oavsett detta finns det gott om helger innan höstrusket och vintern tar vid, även om dom årstiderna
också har sin charm. Hittills har det väl ändå varit en sommar med blandat innehåll. Lite för varmt stundtals,
men ett strålande badväder och behagliga vattentemperaturer. Mygg och knott? Jag har då inte träffat så
många i år. Är det bra eller dåligt? Bra för mig men jag undrar vad fåglarna tycker. Förhoppningsvis har dom
hittat mer mat på annat håll. Flugor och getingar? Jovars dom har jag sett mera av...
Pandemin har inte släppt taget än även om en del restriktioner har lättat, vilket är skönt. Men som förut
hänger det på hur var och en gör i vardagen med både säkerheten och omtanken om andra. De flesta kan
det här nu med handhygien, vaccinering och avstånd. Några har fortfarande inte förstått och det är väl bl.a.
dem vi har att tacka för att det tar så lång tid.
Kåsör denna gång är en ganska ny kommundelsbo. Det är alltid spännande med nya kontakter och just
den här mannen har en guldgruva av berättelser, kunskaper och erfarenheter när det gäller naturen.
Därtill kan läggas att han har en mycket god portion humor och social kompetens! Jag hoppas att han
ska trivas här och säger nu varmt välkommen till Vincent Olofsson!			
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Skogen för mig

Skogen har stor betydelse för oss alla, mer eller mindre, medvetet eller omedvetet.
Den förser oss med viktiga råvaror, levnadsmiljöer och oräkneliga upplevelser.
För mig har skogen alltid varit viktig och haft en central roll i mitt liv. Som liten pojke upplevde jag
fantastiska äventyr i små skogar i ett bostadsområde i utkanten av Umeå. På den tiden var skogen
en spännande lekplats där endast fantasin satte gränser för vad man kunde uppleva. Som exempel
minns jag när jag och mormor spårade en livs levande schimpans som hade lämnat spår i nysnön.
Eftersom apan bitvis hade färdats i träden var den svår att följa och mormor frågade om det inte
kunde vara en ekorre eftersom spåren såg ganska små ut, men jag var säker på min sak. Vi spårade
vidare ihärdigt och målmedvetet dock utan att komma ikapp, energin tog slut och spårningen fick
återupptas en annan dag. Väl hemma slog jag upp min bok med spårstämplar från olika djur, vilket
bekräftade min teori att det var en livs levande apa som sprang runt i joggingspåret på Rödäng mitt
i vintern. Äventyret levde vidare!
När jag var i yngre skolåldern var det dags att prova något nytt. Familjen flyttade 64 mil från Umeå
till utkanten av Västerås, som tur var fanns det djur och natur även där. Schimpanserna blev med
åren mer sällsynta och jag lärde mig istället att smyga på vår nordiska fauna. Detta gjorde jag utan
att egentligen veta varför, det var mer som ett behov än ett intresse. Jag minns en situation när jag
hamnade sittandes i ett krondike bland brölande dovhjortar mitt i brunsten. Solen gick ner och jag
vågade inte röra en fena. Jag hade aldrig hört talas om brunstande hjortar, spänningen och fascinationen var på topp. Efter den kvällen kom jag ofta tillbaka till den platsen för att smyga nära hjortarna.
När jag fyllde moppe fick jag nya intressen och gjorde andra prioriteringar men skogen fanns alltid
med på ett hörn. Vid 16 års ålder var det dags att introduceras för jakt, ett helt nytt äventyr för mig.
Mormors man, Kalle, tog med mig på älgjakt i Västerbottens inland. Två dagar passerade och vi
hade inte hittat så mycket som en älgskit. Det var fruktansvärt tråkigt men det var bara att kämpa på.
Tredje och sista jaktdagen började lida mot sitt slut och den var precis lika ”händelserik” som dom
två föregående när det plötsligt sprakade till i radion! ”B4, PASS OPP!”
(Kalles kodnamn på radion var B4 och det var Gidlund som förvarnade oss
att en älg var på väg åt vårt håll på grov inlandsdialekt)

Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g

Samtidigt som Kalle grabbar tag i bössan klev en älgtjur fram i riset på myren där vi satt. Med
gevärsmynningen bredvid mitt öra fick han iväg ett skott och tjuren kastade tillbaka in i skogen
där den kom ifrån. Det tjöt så mycket i mina öron att jag inte hörde vad Kalle sa, men jag förstod
på hans kroppsspråk att det var dags att lägga benen på ryggen. Hundra meter in i skogen hade
älgen stupat efter ett välriktat skott och jakten var över. Det är en upplevelse jag aldrig glömmer,
där och då föll pusselbitarna på plats, jag skulle ju jaga! Under hela min barndom hade jag övat
på att jaga, den enda lilla delen av jakten jag inte hade praktiserat var själva skjutande.
Intresset för djur och natur ledde till att jag utbildade mig inom skog. 2018 tog jag examen som skogsmästare. Längtan och fascinationen till Norrland har alltid funnits och kort efter examen gick flyttlasset till nordöstra Jämtland. Jag ville uppleva björnar, lodjur, vinter och gränslösa vidder. Allt detta
fick jag uppleva och trivdes väldigt bra. Där fick jag uppleva helt nya äventyr och lära mig väldigt
mycket om djur och natur. En sak som tog mig tre år att inse är att delad glädje är dubbel glädje. Jag
hade fantastiska upplevelser i dom Jämtländska skogarna, men började sakna mina vänner att dela
alla dessa stunder med. Sagt och gjort flyttade jag och hundarna tillbaka till Västmanland våren
2021. Nu bor jag i Haraker nära vänner och familj och som tur är finns det ju skog även här.

Mitt liv har alltid handlat om skogen och jag är övertygad om att det även framöver kommer fortsätta att göra det. Det är världsunikt att ha den möjligheten trots att man aldrig ägt någon skog och
därför är jag väldigt tacksam över att leva i Sverige. Tänk att skogen har så många olika användningsområden. Den förser oss med toapapper, blöjor och konstruktionsvirke samtidigt som den är
öppen för gemene man att uppleva allt från
svampplockning till spännande möten med
det vilda i. Det tycker jag är fantastiskt!
Jag har arbetat med avverkning på skogsbolag
och med skyddad natur på Länsstyrelsen. Jag
är inte intresserad av att debattera användningen av skogen, jag vill hylla den och tacka
för att jag får leva i den och för alla fantastiska
råvaror den dagligen förser oss med.
Ha det bra och njut av skogen!
Vincent Olofsson

					

Augusti-programmet
i Haraker

		

Lördag 7/8, kl. 10 - 17 Kom till Gården
Hembygdsföreningen säljer kaffe & våfflor i Boda Backe

				

				

Lördag 14/8, kl. 11 - 16

Trädgårdscafé vid Bygdegården

Harakers Hembygdsförening och Harakers Bygdegårdsförening

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

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

För privatkunder som vill handla och besöka oss på plats i trädgård och butiker
Nu är det
som gäller

onsdagar kl. 10 - 16

... om du inte bokat annan tid förstås!

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

Vecka 31 - sista veckan med sommarmeny!

Rostbiffmedpotatissallad.Pyttipannamedäggochrödbetor.Rödspättamed
kokt potatis och remouladsås. Pannbiff med kokt/stektpotatis och brunsås.
Inkokt lax med kokt potatis och dillmajonäs. Fläsknoisette med stekt potatis
och bearnaisesås. Räksallad.

Tisdagar.

Vecka 32 Måndag - torsdag
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

Raggmunk
Rotmos och köttkorv
med fläsk och
Kålpudding med kokt potatis, gräddsås och lingon
lingonsylt
Smörstekt torsk med örtsås och kokt potatis
Fredag - Mangoglaserad kotlett rad. Råstekt potatis pepparsås.
f
		
Smörstekt torsk med örtsås och kokt potatis

Vecka 33 Måndag - torsdag

Välkommen till bords!
Stekt strömming med potatismos
Plommonspäckad fläskkarré med kokt potatis, gräddsås och äppelmos
Rödspätta med remouladsås och kokt potatis
Fläskfilé med råstekt potatis och grönpepparsås
f Fredag Rödspätta
med remouladsås och kokt potatis

till vårt Café !!! f
f Välkommen
orsdag - lördag kl. 14 - 20. Söndag kl. 14 - 18
Öppet T

Då serveras: Langos. Köttbulle/räksmörgås. Fika
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

Se även menyn på gastrogate.se

Lions Club i Skultuna
Lions Loppis i Brännugnsbacken - två lördagar kvar!

28/8, 25/9 kl. 11 – 15

Tack för att du hjälper Lions hjälpa!

Boulespel
				
			
vid ICA-hallen
			
			
onsdagar kl 14 - 16
			

				

PRO.se-skultuna

Bry dig om dina fötter!
Jag är på plats igen 16 augusti!

Välkommen!

Välkommen
till oss!
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

Foto © Elisabet Sannesjö

Dags
att boka tid igen?

“Det enda sättet att få en vän
är att vara en.”
Ralph Waldo Emerson

Lasses Däck & Motor
Hagby 16, 070-380 88 75
Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Välkommen
att ringa

021-752 36

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25

				

Skultuna VVS
Jocke Edlund

Mobil 073 787 19 15

rormiljo64@gmail.com
Namnsdagar

t.o.m. nästa nummer - nr 14, 19 aug.
Torsdag 		
Fredag 		
Lördag 			
Söndag 				
Måndag 		
Tisdag 		
Onsdag 		
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag 		
Onsdag 		
Torsdag 		

5 aug
6 aug
7 aug
8 aug
9 aug
10 aug
11 aug
12 aug
13 aug
14 aug
15 aug
16 aug
17 aug
18 aug
19 aug

Ulrik, Alrik
Alfons, Inez
Dennis, Denise
Silvia, Sylvia
Roland
Lars
Susanna
Klara
Kaj
Uno
Stella, Estelle
Brynolf
Verner, Valter
Ellen, Lena
Magnus, Måns

Grattis alla små och stora namnsdagsbarn

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

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

Några sommarminnen 2021
Text och bilder: Maria, Lisa och Elisabet Sannesjö

Gott om jordgubbar,
hjortron och kantareller
att njuta av!

Lite fritidsjobb mellan
varven. Här gör Romfartuna
Hembygdsförening fint i
Hallsta by ...

... och här byter Johan
fönster i stugan

Sol och bad, uppskattades av
både djur och människor

Kan man lifta med en traktor?
Självklart!
Finns det hjärterum
så finns det stjärterum.
Glädjen av att hälsa på släkt och
vänner och dessutom få välkomna
en ny familjemedlem!

En ny liten valp anslöt
sig också till gänget!
Genom ett kommunalt ungdomsprojekt i
Sala kunde man gratis få låna olika saker
som tandemskidor, dessa plastbollar m.m.
Kul för många!

Körkort för personbil, intensivkurs
20 lektioner a 40 min., teorimaterial, risk 1 och 2 samt lån av bil vid prov. Sommarpris: 16.500 kr

AM-körkort för moped

Teorilektioner uppdelade på 2 x 4 timmar. 4 timmar körning på bana och i trafik.
Sommarpris: 4.000 kr
Teorimaterial och testfrågor på elevcentralen.
För att boka en utbildning eller fråga oss om något gällande våra utbildningar är ni välkomna att
höra av er till MTY Utbildning AB tel: 021-548 92 35. Ni kan alltid mejla till info@mtyutbildning.se
Hemsida www.mtyutbildning.se

Våra lokaler finner ni på Tibblevägen 21 i Skultuna

Välkommen tillenmodern,uppdateradutbildningspartner!Vivänderosstillallasomskaköraochvillha

betryggandekunskaper.Dettaoavsettomnivillhaettkörkortenbartförprivatbrukellertänkererenframtidsomt.ex.
lastbilschaufförellerbusschaufför.Viarbetarmedmaterialfrånbranschledandeorganisationer.Våragrundutbildningar
ger en gedigen bas att stå på, för både privatister och yrkeschaufförer.
Vi är medlemar i Sveriges Trafikutbildares Riksförbund STR

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
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