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Ring för leverans eller avhämtning

I detta nummer hittar du bland annat:

KÅSERIET:

På rundtur från Västmanland,
ut världen och tillbaka igen
•

Telefon 021-180 500

INFORMATION OCH TIPS

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

- från företag och föreningar

•

MELODIKRYSSET m.m.

Höstmarknad i Haraker
					

söndag 4 september
kl. 11 - 16 vid
Harakers Bygdegård

- Utställningar på Bygdegårdens övervåning

av tavlor och keramik.
- Utställning med skolplanscher och veteranfordon.
(Välkommen med ditt fina fordon! Vi bjuder på kaffe!)

- Öppet i muséet
- Öppet i Bodlängan med det gamla skomakeriet
och i de andra bodarna med snickerier och
gamla tiders mangel och i handelsboden.
- Tunnbrödsbakning.
- Marknadsstånd med Hantverk och Loppisbord.
- Brända mandlar.
Hela dagen serveras kaffe/the med hembakat doppa,
hamburgare/kokt korv och kolbullar.

Varmt välkomna!

Harakers Hembygdsförening och Harakers Bygdegårdsförening

www.haraker.se

Hej!
                            Hoppas att allt är bra med dig i värmen och trots den fortsatta corona            smittan. Dom som kunde ta hänsyn och visa omtanke förut kan det nu
med. Dom som inte kan kommer väl aldrig att lära sig. Var rädd om dig!
Bladet är olycksbådande tunt denna gång. Vi får väl se hur det fortsätter, men visst saknar vi kyrkans
uppslag med information och program.
Just idag, 18 augusti, är det Surströmmingspremiär, på lördag kan vi fira Honungens dag och på söndag
Alla pensionärers dag. Sen fortsätter det som vanligt med olika dagar att fira där t.ex. Jämställdhetsdagen 26 aug. är särskilt viktig.
Kåsör denna gång är en kvinna som jag har känt lika länge som jag bott här. Vi är födda samma år och
har flera kontaktytor. En minnesvärd händelse är t.ex. när vi reste till Thailand tillsammans! Berest och
språkkunnig är hon minsann. Nu är hon på hemmaplan igen! Välkommen tillbaka och välkommen till
denna sida Elisabeth Andersson!
Elisabet Sannesjö ansvarig utgivare

På rundtur från Västmanland, ut världen och tillbaka igen
Jag har växt upp i Romfartuna på Åbylunds Gård, som äldst av 4 syskon. De första skolåren gick
jag i Opp Råby och hade "Fröken Vivi" som lärare i småskolan (klass 1-2). Henne hade även min
Mor en gång i tiden haft, och "Fröken Signe" som jag hade i storskolan (klass 3-4) hade min Far haft.
Vi cyklade till/från skolan så länge som det gick på året, därefter fick vi gå, eller åka skida.
Skolan som var gammal då, hade få moderniteter. Det var utedass och skolans enda handfat, som
fanns i korridoren, hade bara kallvatten. Skolsalarna värmdes upp av en fotogenkamin på vintern
när det var kallt ute. Skolmaten kom i kantiner. Den värmdes på en vedkamin, och serverades
sedan av "Tant Märta" i korridoren. Matsal fanns inte, utan vi rullade ut en liten vaxduk på skolbänken och sedan intogs maten där.
Skolsalarna fungerade också som slöjdsal och vid dåligt väder även gymnastiksal. Fröken Vivi i
småskolan hade, längst upp i vänstra hörnet på svarta tavlan hängt upp snören, lika många snören
som antalet elever i klassen. Högst upp på varje snöre satt en flirtkula. Kulorna hade olika färg
och varje elev var tilldelad en av kulorna. Var man dum/bråkig flyttade fröken kulan lite nedåt på
snöret, var man mycket dum/bråkig flyttades kulan till botten av snöret. På så vis kunde alla lätt
se om någon inte skött sig. Året efter att jag slutade i Opp Råby så lades skolan ned och skolundervisningen flyttade till modernare lokaler vid Romfartuna kyrka, 1964 tror jag att det var. Det känns
som väldigt länge sedan, en helt annan tid än den vi lever i nu.
Från klass 5-9 gick jag i Skultuna. Jag hade redan i småskolan lärt mig att man räcker upp handen
om man vill något eller kan svaret, sen ställer man sig upp vid sidan av skolbänken innan man
talar. I Skultuna satt man kvar i bänken och svarade. Blev utskrattad några gånger av mina nya
klasskamrater innan jag vande mig av med att ställa mig upp. Jag överlevde det i alla fall. På den
tiden hade jag långt hår uppsatt i hästsvans, och jag överlevde även den gången när en i klassen
på rasten ville se hur jag såg ut med utsläppt hår, och sedan tog gummisnodden från mig (hade
aldrig visat mig med utsläppt hår tidigare).

Vad jag ska bli som stor har jag nog aldrig riktigt vetat eller bestämt mig för. Efter skolgång i Skultuna,
Rudbeckianska i Västerås, och sommarjobb i en av matsalarna på Sätra Hälsobrunn behövde jag
fundera ytterligare på vad jag ville bli.
Jag reste ett år som aupair till Tyskland och Väst Berlin. Språk har man alltid nytta av tänkte jag.
Spännande var det att vara hemifrån, att flytta från landet i Romfartuna ut i världen och bo i en
storstad. Sedan blev det London i ett halvår för att även bättra på de engelska kunskaperna. Då
visste jag att jag gillade att resa och träffa nya människor.
Fortsättning på nästa sida

g

Fortsättning från föregående sida g

Ett par år jobbade jag i Storlien på Högfjällshotellet i början av 1970-talet. Fjällvärlden var ny för
mig, både när det gäller skidåkning utför på vintern, och vandring på sommaren. Första säsongen
där arbetade jag som smörgåsnisse i matsalen (fyllde på en buffe med mat) och de senare säsongerna
i receptionen med tillhörande telefonväxel, som var en  gammal "snörväxel". Den krävde manuell
hantering vid varje samtal, både för de interna samtalen inom hotellet, samt inkommande och
utgående samtal till/från hotellet.
Efter Storlien satte jag mig på skolbänken igen ett år, men nu i Stockholm, på en "Kurs för Reseliv
och Turistnäring", och fortsatte sen min bana i resebranschen. Jobbade både på Tyska och Brittiska
Turistbyrån och i närmare 25 år arbetade jag sen på Affärsresebyrå. Där har jag under åren provat
på allt från reservatör till säljare, systemuppdatering och kundrelationer.
Att resa har varit en viktig del i mitt liv och jag har fått möjlighet att uppleva många platser, människor
och kulturer både genom jobbet och privat, vilket har varit berikande. Några av de starkaste
minnena jag har är bl.a. från Zimbabwe då vi paddlade kanot några dagar på Zambezifloden och
övernattade under stjärnorna på öar mitt i floden, samt då jag var volontär på en skola i norra
Indien och senare på ett barnhem/skola i Uganda, som då hade 450 föräldrarlösa barn. I Uganda
bodde jag i en familj som var granne med barnhemmet. På så vis fick jag också uppleva hur livet
bör vara. Jag följde med familjen på både bröllop och begravning, till kyrkan, och besökte familjens
släktingar ute på landsbygden. När jag jämför kulturerna upplever jag att vi i vår kultur inte alltid
lever så mycket i nuet som de, att vi oftare planerar och lever för vad vi ska göra sen.
Nu är jag pensionär och efter att ha bott 45 år i Stockholm har jag flyttat tillbaka närmare min
hembygd. Jag har nog alltid haft siktet inställt hit som pensionär. Det första som slog mig var att
livet och tempot är mycket lugnare här. Jag har alltid haft en fot kvar i Romfartuna, och när jag åker
dit känns det ännu som att åka hem.
Mina syskon Gunnar, Stefan och Christina, som jag delvis hade gemensamma kompisar med innan
jag flyttade, har bott kvar i trakten och därmed har jag haft lättare att uppehålla kontakten med
vänner. Min äldsta skolkamrat från Skultunatiden
Christina Skoog och jag, har under alla år lyckats
hålla kontakt, även om vi i perioder umgåtts olika
mycket. Nu blir det mer. Avståndet är inte så långt
som tidigare, och jag vill och behöver återupptäcka
Västerås med omnejd som pensionär.
Elisabeth Andersson

Dagens Lunch 105 kr

Salladsbord, måltidsdryck,
bröd, kaffe och kaka ingår.
Lunchlådor för avhämtning 85 kr

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Vecka 33 Måndag - torsdag
TISDAGAR:
Blomkålslåda med kassler
Raggmunk med fläsk
Kötttgryta på nöt med ris
Rullströmming med mos
F Fredag Kyckling alt. fläskfilé med stekt potatis och pepparsås
                       Rullströmming med mos
Kocken
Vecka 34 Måndag - torsdag
förbehåller sig
rätten
att ändra
Korv Stroganoff med ris
i menyn
Pannbiff med kokt potatis och brunsås
Mandeltorsk med mos
F Fredag Kötträtt
                       Mandeltorsk med mos
MÅNDAGSTRÄFFARNA kl. 17.00 - 21.00
fortsätter till sista måndagen i september
Fina veteranfordon, café
och lättare maträtter

Vi lagar all mat från grunden
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

Se även menyn på gastrogate.se

Dina lokala kommunfullmäktigekandidater för Centerpartiet

Maria Sannesjö

Karin Westlund

Reidun Andersson

För Skultuna kommundels bästa!
Några av våra viktiga frågor är:

• Färdigställ byggnationen av Persboskolan och Romfartuna förskola/skola.
• Samverka för bättre skolskjuts/lokaltrafik, ersätt skolskjutsen på landsbygden så långt som möjligt med mer kollektivtrafik i hela kommunen.
• Fortsätt stötta föreningslivet och bygdegårdarna.
• Bygg ut bredband och mobiltäckning i hela kommunen.
• Öka valfriheten inom hemtjänst på landsbygden.

Dina frågor är viktiga för oss!

Den 28 aug kl 16-18 finns vi vid padelbanan i Skultuna
för att få möjlighet att träffa dig och höra din åsikter om
hur vi kan göra hela Skultuna kommundel ännu bättre.
Kom och utmana oss i padel eller morototsstapling

•

Scanna mig

Tipspromenad i Skultuna den 28/8
Se promenadslingan till vänster i denna annons
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Namn: __________________________________
Tipspromenaden sitter uppe kl 9-17.
Lapparna lämnas till oss vid
padelbanan mellan kl 16-18

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

Lasses Däck & Motor
Hagby 16

070-380 88 75

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner
Tr a f i k u t b i l d n i n g a r

MTY Utbildning AB
tel. 021- 548 93 92

info@mtyutbildning.se
w w w. m t y u t b i l d n i n g . s e

Nu
händer
det!

Dags
för extra fina
naglar

Gellack är ett nagellack man härdar i uv-lampa.
Hållbarhet 3-4 veckor

Välkomna
Tel. 0735 - 45 45 03
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Besöksadress:

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

FotoSannesjö
© Elisabet Sannesjö
Foto © Elisabet

Vi spelar

BINGO

i föreningslokalen
måndagar kl 14 - 16
PRO.se-skultuna

Frisör

&

Shop

Välkommen
till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm
Centrumhuset vid Skultuna Torg
www.salongadamocheva.se

Kräftan ligger röd på faten

Melodi: Fjäriln vingad syns på Haga
Kräftan ligger röd på faten
mellan dill så grön och grann.
Kräftan är den bästa maten
som vi har i detta lann,
ty inunder röda skalet
finns det kött som smakar gutt.
Kräftan det är idealet
just som tilltugg för en hutt.

Tel: 021-755 30

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

Trädfällning utföres
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
Inneharförsäkring,motorsågskortochhanterarRUT-avdrag.

Välkommen !
KF Service Mälardalen
tel: 076-328 71 83
www.kf-service.nu

Kjell Forsberg
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Ellen Lena
Magnus Måns
Berhard Bernt
Jon Jonna
Henrietta Henrika
Signe Signhild
Bartolomeus
Lovisa Louise
Östen
Rolf Raoul
Fatima Leila
Hans Hampus
Albert Albertina
Arvid Vidar
Sam Samuel

Grattis alla små & stora namnsdagsbarn!

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

Harakers
Maskinservice

FÖRHANDSTIPS!

Höstmarknad
lördag 24 sept

Skråmsta

- mer information
följer senare

Telefon 021 - 711 08

Filial till Svennes Vitvaror i Västerås
- nu även butik i Skråmsta

Service & Reparationer

Vill du vara med som utställare?

av bilar och motorgräsklippare

Vill du vara med och “adoptera”
en hantverksbod/utställningslokal?

Försäljning av våra produkter
- nya och begagnade -

Vill du bli medlem:

Medlemsavgiften är 60 kr per vuxen person.
Betala lättast till bankgiro 638 - 3210
eller via swish till 123 148 72 63
Ange namn, telefon och gärna e-postadress

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

		 åkgräsklippare, handklippare.

Vi säljer även däck och du kan
boka tid för däckbyten m.m.

Välkommen

att ta kontakt med någon av oss i styrelsen eller se
vår hemsida, romfartuna.se, om du vill veta mera!

Styrelse:

Elisabet Sannesjö, Vagersta, ordf.• Magnus Persson, Broarna, v. ordf
Anders Norman, Viggby, kassör • Henrik Berndtsson, Bilund,sekr.
Johanna Funkqvist, Tomta, webb & sociala medier
Ersättare: Annette Isaksson, Pasta • Johan Lindgren, Gesala

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00
Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Välkommen!

Svenne

Kryssa Magnus Ekblad i Regionvalet
Hej, jag heter Magnus Ekblad.

Jag har bott i Romfartuna och har tidigare suttit i Kommundelsnämnden. Nu är jag regionråd med ansvar för regional
utveckling, fastigheter samt energi och miljö.
Jag vill som politiker bl.a. annat driva dessa frågor:

•
•
•
•
•

•
FÖR

VÄSTMANLANDS BÄSTA

Skultuna skall ha en fullgod vårdcentral som är bemannad
med läkare året runt.
Hela länet skall utvecklas! Skultuna kommundel är full av
entreprenörer som behöver bättre förutsättningar för att
utvecklas.
Jord och skogsbruket är väldigt viktigt för Sverige. Vi behöver
bli självförsörjande på mat, men även öka produktionen av
inhemska bränslen samt ge lantbrukarna konkurrenskraftiga
villkor.
Den psykiska hälsan kräver fler insatser både för unga
och gamla.
Föreningslivet är viktigt för ett bra samhälle.
Personalen är regionens största tillgång och vi måste bli
en mycket bättre arbetsgivare.

En röst på Centerpartiet är en röst på ett parti som
bryr sig om de små samhällena och landsbygden

