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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  Nästa Nummer kommer ut torsdag 16 sept.  BokNiNg/uNderlag: snarast, men senast torsdag 9 sept. kl.12.00
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

I detta nummer 
hittar du bl.a.:

KÅSEriET:  
Vad har vi gett oss in på ?

•
informATion och TipS 
från företag och föreningar  

t.ex.
Lagårn´s lunchmeny 

Mopedhelg 4 - 5 sept
Hantverk i Stallet 5 september

•
norrbo förSAmling

•
mElodiKrySSET 

aktuella namnsdagar 
m.m.
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Lions Loppis
i Brännugnsbacken

lördag 25/9 kl. 11 – 15
 Tack för att du hjälper Lions hjälpa!



                                                                                             Hej!  
	 	 	 			Framför	oss	har	vi	nu	en	alltmer	tilltagande	-	och	tilltalande	-	höst.	Det	
finns	mycket	att	se	fram	emot	och	att	få	veta	mer	om.	Kyrkovalet	väntar	och	flera	politiska	partier	har	
sina	stämmor.	Hur	ska	kyrkan	manövreras	den	närmaste	tiden?	Vem	ska	bli	partiledare	för	socialdemo-
kraterna?	Kommer	vi	att	kunna	kväva	spridningen	av	covid?	Hur	blir	det	med	sopberget	i	Skultuna?	Kommer 
vädret	att	“uppföra	sig”	hyfsat.	Fler	häftiga	oväder,	som	det	som	plågade	Gävle,	är	inte	välkommet.	Det	känns	
inte	som	om	det	är	en	helt	lugn	och	förutsägbar	tid	vi	har	framför	oss.	Inget	blir	dock	bättre	av	rädsla	och 
oro.	Att	måla	“fan	på	väggen”	är	heller	ingen	idé.	Vi	kan	göra	det	bästa	av	situationen.	Intressera	oss	för vad 
som	sker.	Förbereda	oss.	Bry	oss	om	varandra.	Njuta	av	det	som	är	gott.	Glädjas	åt	allt	som	är	bra.

Vill	du	veta	mer	om	kyrkovalet	(som går av stapeln 19 september) så kan du bland annat gå in på kyrkans 
hemsida svenskakyrkan.se.	Information	om	coronapandemin	i	Sverige,	världen,	statistik	och	restriktioner 
hittar	du	på	många	ställen,	t.ex.	hos	folkhälsomyndigheten.se och krisinformation.se.

Till	de	riktigt	ljusa	sidorna	hör	väl	att	vi	har	haft	gott	om	tid	på	oss	nu	att	upptäcka	mer	om	vårt	vackra
land	och	om	vår	närmiljö.	Hittade	du	någon	svamp	i	skogen?	Lingon?	Blåbär?	Blev	du	mer	bekant	med	
någon	närboende?	Har	du	hunnit	ringa/skriva/kontakta	någon	som	du	inte	mött	på	länge?	

dags för en ny kåsör! Det	är	väl	helt	fantastikt	att	det	finns	så	många	duktiga	människor	som	vill	dela	med 
sig	av	sina	funderingar	och	upplevelser.	Sedan	starten	på	hösten	2010	har	vi	fått	läsa	närmare	250	kåserier. 
Den	här	gången	är	det	dags	för	en	man	som	bor	med	sin	familj	i	Romfartuna!	Positiv,	humoristisk,	ambitiös 
och	mycket	kreativ	...	som	resten	av	familjen	också	verkar	vara	...	eller	vad	säger	du	Markus?	Välkommen	
hit	och	lycka	till	med	alla	era	projekt.	Ordet	är	ditt!	 
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare  

Fortsättning på nästa sida g

Vad har vi gett oss in på?
För	snart	nio	år	sedan	träffades	jag	och	min	fru.	Ganska	snabbt	bestämde	vi	oss	för	att	börja	känna
in	oss	på	husmarknaden	och	åkte	ut	på	landet	för	titta	på	en	liten	gård.	Känslan	när	man	kom	in	i
huset	och	såg	den	underbara	gamla	vedspisen	och	bakugnen	i	köket	fick	oss	båda	att	inse	att	detta
var	vårt	hus.	Eller	hoppades	att	det	skulle	bli
det i alla fall. Några dagar senare blev drömmen 
sann.	Delar	av	gården	är	från	sent	1700-tal	men 
renoverad	under	årens	gång.	Vad	kan	gå	fel?	Vi	
hade	ju	känt	varandra	knappt	ett	helt	år	och	bott	
inne	i	stan	hela	våra	liv.	Klart	vi	kör!	

Vi	flyttade	in	i	november	och	huset	hade	stått	
obebott	i	2,5	år	med	underhållsvärme.	Första	
morgonen	var	det	så	kallt	inne	att	jag	inte	visste	
vart	jag	skulle	ta	vägen	och	det	slutade	med	att
jag	låg	på	badrumsgolvet	med	golvvärme	och	undrade	om	det	skulle	var	så	här	och	vad	vi	gett	
oss in på?

Första	året	firade	vi	jul	med	släkten	i	huset	vilket	gjorde	att	antalet	toa-besök	ökade	och	snart 
blev	det	stopp	i	avloppet.	Vårt	vackra	vårdträd	utanför	köksfönstret	hade	vuxit	in	i	avloppet	fick
vi	veta	av	den	trevliga	rörmokaren	som	löste	problemet.	Inte	kort	därefter	åkte	vi	bort	en	vecka,	
då	vi	var	vana	att	stänga	kranen	på	vattnet	oavsett	väder	stängde	vi	kranarna	och	åkte	bort.	Den
som	har	bott	i	ett	äldre	hus	vet	vart	jag	är	på	väg.	När	vi	kom	hem	hade	inkommande	vatten	fryst.	
Den	här	gången	kunde	vi	tacka	våra	underbara	grannar	för	lånet	av	kupevärmare	och	tipset	att	
låta kranen	droppa	när	den	inte	används.



Fortsättning från föregående sida g

Efter	att	vi	bott	in	oss	i	5	år,	skaffat	hund,	katt	och	två	barn	kände	vi	att	det	var	läge	att	börja	planera 
de	förändringar	vi	önskade	göra	med	boningshuset.	Bra	tidpunkt	va!	Vi	hade	under	åren	intresserat	
oss	mer	för	byggnadsvård	och	vill	bevara	gården	samtidigt	som	vi	vill	leva	så	energieffektivt	som
möjligt.	Det	vi	ville	få	bort	var	kalldraget	vid	golven	och	byta	bort	eluppvärmningen.	

Det	blev	så	mycket	mer...

Vi	började	att	återskapa	grunden	till	sin	ursprungliga	mullbänk	i	kök,	hall	och	vardagsrum		samt	
la	ett	nytt	skurgolv	i	dessa	rum.	

         Barnen	tyckte	det	var	toppen	att	få	gräva	i 
         sanden i vardagsrummet och gå balansgång
          på stockar och reglar. 

         I	och	med	att	golven	rök	så	åkte	även	köket 
         ut,	till	min	frus	stora	lycka	då	det	blev	hennes  

        projekt. 
         Dock	var	hon	rätt	så	frustrerad	de	kommande	

        månaderna	när	matlagningen	skedde	i	tvätt-	
	 	 	 	 	 	 		stugan	på	en	bänkspis.

         Vardagsrummet	fick	en	träpanel	enligt	1700-
         talsstil	och	både	vardagsrum	och	kök	fick	nya		

     	 		tidstypiska	tapeter.
Då	vi	valde	vattenburen	jordvärme	som	värmekälla 
krävdes	det	att	rördragning	till	samtliga	rum	även 
skulle	passas	in	innan	golvläggning.	Att	byta	värme-
system	i	ett	äldre	hus	är	inte	helt	riskfritt men det
har	gått	bra	och	energiåtgången	för	huset	sjönk	till 
en	tredjedel	av	vad	det	var	innan	och	vi	har	nu	ett	
behagligt	inomhusklimat,	som	gjort	att	jag	inte	be-
höver	ligga	på	badrumsgolvet	för	att	hålla	mig	varm.

                                                                      Listan	på	framtida	projekt	är	lång,	men	vi	ser	till	att	blanda  
																																																																					upp	den	med	att	njuta	av	det	vi	redan	skapat.

 
                                                                      Vårt	senaste	projekt	har	varit	att	låna	några	får	för	att	se	om
                                                                      vi	ska	utveckla	oss	till	fårägare	under	nästa	år	och	nästa 
                                                                       projekt	är	en	kurs	i	traditionell	hustimring	så	att	jag	kan	
                                                                       fortsätta	underhålla	gårdens	andra	byggnader.	
 
       
            Markus Liljedahl
	 	 	 	 	 									Romfartuna	Bjuggsta	1



  pro.se-skultuna

i föreningslokalen
måndagar kl 14 - 16                     

Vi spelar
Bingo

SKördETid - ungefär så här års sedan urminnes tider -  men metoder och maskiner har förändrats. 
Här är en självbindare som illustrerar en gammal skrift om  “Konstgödselmedel och deras användning”. 



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  

   www.skultunalagarn.se    

Vecka 35  
f 

Fredag -  Ångad fisk med kokt potatis 
                         Kycklingfilé med rotsaksgratäng                                         
Vecka 36 måndag - torsdag 
Korv Stroganoff med ris 
Köttfärslimpa med kokt potatis och sås 
Salt sill med löksås och potatis 
f 

Fredag -  Honung-och pepparstekt karré med råstekt potatis. 
      Torsk i ugnen med potatis 
Vecka 37 måndag - torsdag 
Dillkött med kokt potatis 
flygande Jacob med ris 
Stekt bratwurst med stekt potatis och senaps-dragon sås 
f 

Fredag -  Ugnsbakad lax med kokt potatis 
                         Kryddig nötstek med potatis och bearnaisesås

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                  Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

 Välkommen!

Tisdagar
raggmunk 

med fläsk och
lingonsylt

OBS! Vi har även vegetariska alternativ på menyn! 

Lasses Däck & Motor
Hagby 16, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Hantverk i Stallet
Nyborg 1, skultuna. Följ skyltar från Vagersta 

söndag 5 sept. kl. 11 - 15 
Välkommen hälsar
lisas skinnverkstad

tillsamman med 
• Leif Olsson Myntringar • Margau Ull & Fårskinn 

• lifhstyckets textil & garn • magmars salvor
• Pia larssons stensmycken

Torsdagar
Ärtsoppa och 

pannkakor 

Trafikutbildningar

MTY Utbildning AB
tel. 021-548 92 35
info@mtyutbildning.se
www.mtyutbildning.se

OBS! Mopedhelg 4 - 5 sept
Kurs. AM-körkort för moped
 4 lektionstimmar (Salabanan)             

Sommarpris:  4.000 kr
Välkommen att ringa eller maila oss 

för anmälan och information

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se
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Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500  
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning

 
Grattis alla små och stora namnsdagsbarn

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Torsdag      2 sept  Justus, Justina

Fredag          3 sept  Alfhild, Alva

Lördag          4 sept Gisela

Söndag        5 sept Adela, Heidi

Måndag       6 sept  Lilian, Lilly

Tisdag         7 sept Kevin, Roy

Onsdag        8 sept   Alma, Hulda

Torsdag        9 sept Anita, Annette

Fredag        10 sept Tord, Turid

Lördag        11 sept Dagny, Helny

Söndag       12 sept  Åsa, Åslög

Måndag      13 aug    Sture

Tisdag        14 aug    Ida, Ronja

Onsdag     15 sept  Sigrid, Siri

Torsdag    16 sept  Dag, Daga

Välkommen 
till oss!

                      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

g

“Var vänlig mot ovänliga människor. 
De behöver det mest.”

 Ashleigh Brilliant

NamNsdagar  
t.o.m. nästa nummer - nr 16, 16 sept. 



KValiTeTSjOrD   •   TräDGÅrD   •    STallSTrö

Tel. 021-470 48 00
www.aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com
Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

För privatkunder som vill handla och besöka oss på plats i trädgård och butiker 

Nu är det onsdagar kl. 10 - 16 som gäller 
... 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

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 ! 

“Med alla dessa härliga tecken 
är septemberdagarna här, med sommarens 

bästa väder och höstens bästa jubel.” 
Helen Hunt Jackson



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

Vårda dina fötter efter sommaren 
med en fotvårdsbehandling

Välkommen!

  mobil: 0735 - 45 45 03

   sophie söderqvist. dipl. medicinsk fotvårdsspecialist.  diabetesutbildad. utbildad undersköterska

    



 

" "
Välkomna 

till hela familjens frisör!
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

Frisör &  shop   

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

passa på 
att höstfixa håret nu!! 

Salongen kommer att vara stängd 
mellan 1:a oktober - 1:a november 

Boka gärna din tid via:
 salongadamocheva.se


