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                                                                                    Hej!  
   Tjohej! Nu har skolornas hösttermin startat. En del har börjat 
sitt första riktiga skolår. Spänningen och förväntningarna är stora. Så är det säkert även för dem som 
påbörjar sitt sista skolår och har nya krav och livsval som väntar. 

Sommaren har varit varierande vad gäller vädret och släpper inte greppet ännu på ett tag. Så småningom 
kryper hösten fram. Vi kan önska oss att färgerna ska bli strålande och luften hög och sval i september 
och oktober. November är en månad som jag inte riktigt har lärt mig hantera. Den känns mest som en 
grå uppförsbacke mot december. Vanliga år brukar jag se till att åka lite längre bort då, men i år är inget 
vanligt år. Även om man får åka till flera andra länder så vill jag inte. Det finns mycket att se och göra på 
hemmaplan. Dessutom älskar jag livet och tänker inte utmana ödet mer än nödvändigt.

Kåsör denna gång är en man som bor i Haraker och som är bekant för många. Mina första kontakter med 
honom var när jag jobbade i kommundelen och han var engagerad scoutledare. Trevliga småprat stod 
alltid på dagordningen och tuffa tag blev det i kaoset när scoutstugan Bäckebo brann. Staden ägde huset 
och önskemålet om återuppbyggnad blev en särskild nöt att knäcka. Här finns inte plats att orda mer om 
det, men resultatet syns ju tydligt. Det står en fin scoutstuga vid Kvarnbackaparken. Bland mycket annat 
såg vi honom också ratta skolbussen i flera år. En kreativ, social och hjälpsam man som ofta bjuder på ett 
glatt skratt. Välkommen PG Leijdström!  
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare
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Fortsättning på nästa sida g

En dröm och en livsstil
För drygt 30 år sedan fann vi den tomt som skulle bli ett paradis på jorden. Den är belägen efter
Kvarnvägen i Haraker. Vi köpte den 4000 kvm stora tomten och byggde ett hus och ett stall. Marken
mellan tomten och ån blev samtidigt ledig för arrende och vi arrenderade den för bete och slåtter-
vall till hästarna som dottern då hade. 

Byggstart och fin gemenskap 
Det var mycket lätt att komma in i gemenskapen, som om vi bott där i generationer. En detalj är
att när huset levererades hade föraren problem att få in släpet på gården. Jag for bortåt Kvarnvägen 
och hamnade hos bröderna på Spånga gård och frågade om det gick att få låna en traktor för att
backa in släpet på vår byggplats. Javisst sade dom och pekade på en stordragare som stod på gården. 
Dom frågade om det var vi som byggde i backen vid Boda Gård. Ja det är vi, svarade jag och sedan 
dess har vi adress: Boda Backe. 
Släpet kom in på gården hos oss. Huset blev sedan rest på en dag, men därefter dröjde det länge 
innan snickarna kom tillbaka. Två månader gick med en rest stomme och inget mer. Det gjorde att 
vi hann bygga klart stallet under tiden. Stommen till det kom från en lada som stod i Hedåker. Vi rev
den och tog hem den, återigen med en lånad traktor och vagn från Spånga. Stallinredningen var en 
nyutvecklad konstruktion i aluminium och plast som vi tagit fram på Sapa i Skultuna där jag jobbade 
då. Framåt höstkanten kom bygget av bostadshuset igång igen och vi flyttade in i september  -88.

Vidareutveckling 
När vi nu hade djur på gården så kunde vi ju ha fler. Hustrun var (och är fortfarande) intresserad av 
hantverk så vi skaffade tre tackor med lamm. De djuren fick ett stall på 5 x 5 m i skogen utanför 
vår tomt. Senare blev det möjligt att köpa marken vi arrenderade och lite skog därtill. Det gav oss 
möjlighet att bygga ett nytt fårhus på 200 kvm med stomme av egna träd. Det blev en fårdel och 
en loge och en skulle där hö och halm förvaras. Samtidigt ombildade vi fastigheten till lantbruk. 



Fortsättning från föregående sida g

Eftersom häststallet nu stod tomt när dottern flyttat hemifrån inredde vi det till en ateljé där skinn 
och ull vidareförädlas till hantverksprodukter som säljs på marknader, i ateljén och i Hantverks-
butiken Skapande Händer i Sätra Brunn. I ateljén har vi även kurser i olika hantverk. På gården tar vi
emot grupper och enskilda som vill komma ut på landet, klappa lamm, ta en fika och ta det lugnt. 
Första lördagen i augusti brukar vi också delta med öppet hus i Kom till Gårdens regi. (det är en 
sammanslutning av gårdar från Karbenning i norr till Skultuna i söder som hälsar besökare välkomna den dagen)
Under hela tiden har sämjan varit mycket god och samarbetet mellan oss boende har fungerat 
mycket bra. Det kan ha varit hjälp med djur, höbärgning, lån av maskiner och mycket annat smått 
och gott. Även de flesta nyinflyttade har anammat andan och deltagit i gemenskapen. 

Nu vill vi varva ner i lagom takt 
På senare tid har vi märkt att åldern tar ut sin rätt och vi börjar inse att ett generationsskifte närmar 
sig. Vi vill ogärna lämna trakten, som vi trivs mycket bra med, och därför började vi se oss om efter 
en plats att bygga en liten stuga att flytta till när barnen tar över gården. Det finns en del ställen 
som skulle vara lämpliga på många sätt, men de ligger för långt från Kvarnvägen med tanke på
väghållning och sånt. En lämplig plats skulle vara i en dunge intill vägen. Den ligger lite högt och 
passar bra med tanke på vattenavrinning och avlopp. Tyvärr är den stenig så en markundersökning 
skulle komma till stånd för att se var huset kunde placeras. Spränga eller borra var ej aktuellt då
huset skall stå på gjuten platta och vatten tas från huvudfastigheten. Aktuell plats på c:a 150 kvm 
markerades så att besiktningsmannen skulle se var undersökning skulle göras (huset blir bara 80 kvm).

Komplikationer 
Markeringarna var borta när besiktningsmannen kom hit så han kunde inte utföra sitt jobb. För-
handsbeskedet var dock klart i alla instanser och bygglovsansökan skulle skickas in. I det skedet 
fick vi besked om att husplaceringen var överklagad och gått vidare till länsstyrelsen för prövning. 
Där fann man inte skäl att ompröva beslutet och avslog överklagan. Som en kompromiss utsågs 
en ny placering av huset på ängsmark strax utanför skogsdungen. Denna placering accepterades 
av klaganden som skulle dra tillbaka överklagan. Så skedde emellertid inte. Därefter har bygglov 
givits till oss, samma klagande har fortsatt överklaga och Länsstyrelsen respektive Mark och Miljö-
domstolen i Nacka har avslagit dem. Lantmäteriet har mätt ut både gränser och husplacering, men 
även deras käppar har tagits bort. 

Drömmen fortsätter
Det har nu gått över ett sedan den första ansökan lämnades in, men vi hoppas fortfarande att 
husbygget skall komma igång och dottern som vill tillbaka hit, kan flytta in. Förhoppningen är att 
vi kan fira jul hos henne.
Vädret i sommar har varit som ett sommarväder skall vara. Soligt och varmt med en regnskur då
och då. Ensilage till vinterfoder är på plats. Höet och halmen har kommit in, torrt och fint. Lammen
växer och mår bra och betet räcker till. Årets upplaga av “Kom till Gården” var mycket välbesökt 
trots Coronatider och flöt på i fint väder.  Dottern och sonen, som köpt en fastighet ett par kilometer 
härifrån, ställer upp och hjälper till när orken inte räcker till. 
Alla pratar med alla när man möts på vägen och den trafikstockning som uppstår då är helt i sin 
ordning. Bullerbykänsla eller .......

PG



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

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 ! 

Människan är det enda djur som kan 
rodna och har anledning att göra det. 

Mark Twain

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm

Frisör &  shop   

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

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Välkommen att besöka våra butiker 
i Vagersta! 

Öppet onsdagar kl 10 - 16
P.g.a. coronan släpps max 7, friska och krya,

personer in samtidigt.

Boka gärna egen besökstid 
för dig/ditt eget sällskap alla andra vardagar. 

Ring oss för bokning på 021-470 48 00.
Bokar du så bjuder vi på kaffe!

Se även annons på sista sidan



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

Välkommen 
till oss!

Lions Club 
i Skultuna 

Ingen säger att du måste skratta, 
men en gnutta humor kan hjälpa dig 

att se förbi det tråkiga ... och le mot världen.
Ann Landers Lions Loppis 

i Brännugnsbacken. 
Sista chansen att fynda  

för denna sommar.
Lördag 29/8 och 26/9  

kl. 11 – 15   

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

sophie söderqvist
dipl. medicinsk fotvårdsspecialist. 

diabetesutbildad. utbildad undersköterska

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

  Mobil: 0735 - 45 45 03

Unna dina fötter lite omvårdnad, 
de ska bära dig genom hela livet. 

 
Vecka 35  måndag - torsdag
  Isterband, dillstuvad potatis & rödbetor 
  Pasta carbonara 
  Kålpudding med potatis, sås och lingon 
fFredag Slottsstek med kokt potatis, sås och gelé 
  Stekt strömming med mos 
Vecka 36   måndag - torsdag
   Köttkorv med rotmos
   Köttfärssås och spagetti    

  Dillkött med kokt potatis
fFredag  Plommonspäckad fläskkarré, sås och potatis 
  Panerad rödspätta, remouladsås och kokt potatis
Vecka 37   måndag - torsdag 
  Kalops med kokt potatis
  Pytt i panna med ägg och rödbetor
  Bratwurst, stekt potatis och senapssås
fFredag  Fläskytterfilé med potatisgratäng    

 Inkokt lax, kokt potatis och dillmajonäs 

Alla tisdagar även raggmunk 

med fläsk och lingonsylt
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Namnsdagar 
fram till nästa nummer, nr 15, 26 aug. 2020 

  

  Onsdag     26 aug    Östen

  Torsdag  27 aug Rolf, Raoul

  Fredag       28 aug Fatima, Leila

  Lördag       29 aug  Hans, Hampus

  Söndag   30 aug Albert, Albertina  

 Måndag   31 aug Arvid, Vidar
  Tisdag    1 sept Samuel, Sam  

 Onsdag       2 sept Justus, Justina
  Torsdag   3 sept Alfhild, Alva  

 Fredag       4 sept Gisela
  Lördag      5 sept Adela, Heidi
  Söndag    6 sept Lilian, Lilly  

 Måndag     7 sept Kevin, Roy  
 Tisdag    8 sept Alma, Hulda  
 Onsdag     9 sept Anita, Annette

grattis alla namnsdagsbarn!

ÅRSMÖTE 
söndag 6 sept. 

kl 10 - 12
Sedvanliga 

MÖTESfÖRhandlingaR
och tillkännagivande av 

ÅRETS RoMfaRTUnabo

Vi ser fram emot att träffas igen! 
Styrelsen för Romfartuna Hembygdsförening

Plats: 
Visningsträdgården i Vagersta.
Vi håller tummarna för fint väder 

så att vi kan sitta ute. 
Alternativt sitter vi med respektavstånd 
inne i stora växthuset. Kaffe & bulle bjuds.

Tack & lov - det bakas i stugorna!
Nu i Corona-tider är det svårt att få in pengar att driva föreningar vidare med. Det finns stöd att söka, men
det går ju till företag och inte till ideella föreningar. Till på köpet drog Jordbruksverket in sitt stöd till
kulturminnesbyggnader i år. Så nya projekt får skjutas på framtiden - om det går. Skadeinsekterna måste vi 
ju dessvärre ta hand om mer eller mindre direkt. Så att byta stock i bodlängan går inte att skjuta på hur
länge som helst. Då är man glad att man sitter som kassör i en förening på landet. Här ställer folk upp 
när något ordnas!

Hela sommaren har Harakers Hembygdsförening haft Trädgårdscafé med loppis och man har kommit
och fikat, tittat men framförallt hållit avstånd och visat hänsyn till varandra. Hur kan detta göra en kassör
glad då? Jo, det är ju hembakt som sålts och det betyder att det jobbas för fullt ute i stugorna. Även 
vinbären har plockats och saft och marmelad har kokats. Pengarna som våra besökare har betalat för bröd, 
saft m.m. har gått till Hembygdsföreningens kassa. 

Många besökare kommer utifrån och tycker att miljön kring Bygdegården är fantastisk. Vi har också 
fått öppna muséet ett par gånger för intresserade och för släktforskare. Kul att kunna sprida kunskap om 
Haraker. Så jobbar vi på landet! Det finns ju flera ställen än Bygdegården som serverar fika med hembakat 
och vi är många som försöker att överleva i dessa tider. Tänk på det nästa gång du tar en fika och njut lite 
extra för att du bidrar till att landsbygden överlever. 

När man hör hur det klagas på att man ska vara i karantän så gläds man åt att se hur man kan träffas 
och ta en fika ihop, att ha något att göra och finnas för varandra. Snart är ju vår korta sommar över, 
men vi kommer säkert på något smart vis att kunna fortsätta att ses på säkra sätt. Det är ju så vi löser 
problem ute på landsbygden. Vi väntar inte på att någon annan ska lösa problemet utan försöker hitta 
lösningen själva eller tillsammans med andra. Då blir jag så glad att jag bor där jag bor och inte i en 
trappuppgång där man inte vet vad grannen heter.                                              Margau Wohlfart-Leijdström 

    
                                                 

              PRO.se-skultuna

            Tisdagar
                   mellan kl. 9 - 11
Öppet hus i lokalen!

   Nybryggt kaffe & uppkopplat internet 
   Vi ses där! 



FAmiljEcENTRum/ÖPPNA FÖRSKOlAN
Håll koll på vår facebook-sida 
om när och hur vi öppnar igen

Än så länge tar vi ställning till vad som ska hända dag för dag.
Välkomna hälsar Anna-Karin, Caroline, Jeanette, Fanny

ÅTgäRd PÅ Väg !
Karl IX:s väg mellan Västeråsvägen och Vallonvägen skall äntligen 
asfalteras om, nu när alla ventiler är bytta. Samtidigt passar man
på att smalna av gatan något.
Förarbetena beräknas till vecka 38/39 och själva asfalteringen är 
inplanerad till vecka 40.                                                      Göran Stahre

För trivsel och säkerhet i skultuna samhälle
Om höga häckar och skymmande grönska ...

att tänka på för villaägare med tomt mot trottoarer och körbanor
Trafiksäkerheten är alltid viktig och nu är det extra viktigt att tänka på alla pigga skolbarn  

 du som har utfart mot gata 
  inom en triangel med 2,5 meters sida får det inte finnas något som är högre än 80 cm över körbanan.

  du som har hörntomt    inom en triangel med 10 meter sida får det inte finnas något som är högre än 80 cm. detta 
gäller även hörntomt med cykelvägskorsning oavsett om det är två cykelvägar som korsar varandra eller en cykelväg som 
korsar en gata.

 du som har tomt intill gata   Har du buskar eller träd som väller ut över gata eller gång- och cykelväg så ska du 
   se till att:       - den fria höjden över gångbana är minst 2,5 meter   
       - den fria höjden över cykelväg är minst 3,2 meter
     - den fria höjden över körbana är minst 4,6 meter

  Växtlighet ska alltid hållas innanför tomtgränsen om inte ovanstående fria höjder kan tillämpas. 

VAllONENS mÖTESPlATS   
Vallonvägen 15 - 17        Tel. 021 - 39 39 10

Vallonen har besöksförbud. Vi fortsätter med säkra besök.
Behöver du hjälp med att kontakta din anhöriga som bor på Vallonen, eller om du har andra frågor, 
är du välkommen att höra av dig till oss:     Servicehuset    tel. 021-39 38 50      
       Våning 1   tel. 021-39 38 54
       Våning 2    tel. 021-39 38 55
       Våning 3    tel. 021-39 38 56

SKulTuNA KOmmuNdElSNämNd
Höstens första sammanträde med kommundelsnämnden hålls 16 september kl. 14.
På grund av rådande risk för smittspridning av coronavirus utgår punkten Allmänhetens frågestund.

            Kallelse och föredragslista kommer att finnas att läsa på: 
            www.vasteras.se/namndhandlingssok



SKulTuNA BiBliOTEK
Nu har vi gått tillbaka till våra ordinarie öppettider!

                  Måndag       kl. 13-19
  Tisdag  kl. 13-17
  Onsdag  kl. 13-17
  Torsdag  kl. 13-19
  Fredag  kl. 11-14

Lässugen men i riskgrupp för covid-19? 
Ingen fara, hör av er till oss på biblioteket, tel. 021-39 38 25, så cyklar vi förbi med en kasse böcker. 

OBS! 
Vi fortsätter 

att ha 
Extra öppEt 
för riskgrupper 

och 70 +  
onsdagar 
kl. 9 - 10.   



 

i augusti och september har vi öppet i Visningsträdgården och butikerna 
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! 

Nu har vi bra rabatter på utvalda sommarkläder m.m. i presentbutiken. 
Fyndläge!

I odlingen hittar du många fina perenner som passar för plantering nu. 
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