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                                                                           Hej!  September är här och det är bara att hoppas på fina höstfärger och
                                             härligt frisk luft. Så här års kan man ha turen att stöta ihop med unga djur
som är nyfikna men inte riktigt vet vad dom törs och inte törs göra. Först kika. Sedan lockas av doften av en 
korvbit i Marias hand. Sedan ta den och känna sig hyfsat trygg. Lycka till i livet lilla Mickel! Vi ses kanske igen!

Kåsör den här gången är inget premiärlejon. Hon har varit med tidigare och skrivit om livet på landet. Hon är 
lika trevlig och socialt begåvad nu som då och vi delar en hel del intressen och värderingar. Nu har hon alltså 
vässat pennan igen. Tack för det Reidun. Ordet är ditt!                                   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

Vi behöver bli fler!
När jag fick frågan om jag ville skriva i Skultunabladet så sa jag självklart ja - men om vad? 
Något som intresserar och engagerar mig! 

Jag har varit god man i 29 år, något som jag varmt kan rekommendera! Jag har lärt mig så mycket 
om hur samhället fungerar och lärt känna så många fina människor, både huvudmän (personen 
som man är god man till kallas så.) anhöriga och personal. En period har jag varit övervakare och för
några år sedan väcktes intresset för ett engagemang som fritidspolitiker, vilket också är intressant/
svårt ibland, lärorikt (mycket att läsa igenom och sätta sig in i) och väldigt socialt! Något som jag också
kan rekommendera för fler!

Jag gick en utbildning för ett tag sen, och under lunchen var det någon som ställde frågan om vad 
vi gjorde för att bidra till ett bättre samhälle. Det visade sig att alla, efter att ha tänkt till ett tag, 
gjorde någonting på sin fritid som på olika sätt påverkade i samhället. Allt från att vara tränare för 
sina barns fotbollslag, familjehem, kontaktperson, nattvandrare eller övervakare. Någon lät traktens
barn komma hem till dem och bada i deras pool istället för att hänga på stan, någon deltog i ett 
språkcafé där de fikade och pratade svenska med personer som behövde träna på det svenska 
språket, och några var liksom jag godman och fritidspolitiker. En del av dessa uppdrag är arvoderade,
men de allra flesta utförs utan ersättning. En naturlig följdfråga var då varför vi hade valt att lägga så
mycket av vår fritid på den här typen av uppdrag? Svaren var förstås olika men det mesta handlade 
om att känna att man gör en insats, är med och bidrar till något större. Sen var vi överens om att 
det är roligt, man får träffa  människor och lära sig nya saker också!

Jag blev förvånad över att det var så många som var engagerade i olika saker och tänkte att jag 
skulle kolla om det fanns någon statistik på hur vanligt det var. Så jag googlade på det (vad gjorde 
man innan google) och vid en närmare undersökning visade det sig att var tredje (36%) svensk ägnade 
sig åt frivilligarbete, vilket är bland det högsta i Europa! 

Och ändå behöver vi bli fler! 
Reidun Andersson
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Välkommen 
att ringa mig 
för bokning 

av tid!

Lenne
021-752 36 

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25

    
                                                 

             

 
  Äta bör man

    “ - När du vaknar på morgonen, Puh, sa Nasse slutligen, vad är det första du säger till dig själv?
       - Undrar vad vi får till frukost, sa Puh. Vad säger du Nasse?
       - Jag säger: Jag undrar vad det ska hända för spännande idag? sa Nasse.
      Puh nickade tankfullt.
      - Det är samma sak, sa han”                                                                                           A.A. Milne

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Kort rapport:
Romfartuna Hembygdsförening hade 

årsmöte söndag 6 september 
i Visningsträdgården i Vagersta.

De sedvanliga mötesförhandlingarna ledde 
bland annat till att vår styrelse nu består av:
Ordförande   Elisabet Sannesjö, Vagersta
Ledamöter    Magnus Persson. Broarna 
                       Johanna Funkquist, Tomta
                      Anders Norman, Viggby
                       Eva Pettersson, Munga
Ersättare    Anette Isaksson, Pasta
  Johan Lindgren, Gesala

Vi lämnar ett år bakom oss med god ekonomi, 
framsteg vad gäller lokalerna i Hallsta by, reduce-
rad verksamhet 2020 p.g.a. coronan, men med 
nya planer och goda förhoppningar för 2021!

Årets Romfartunabo 2020
Under många decennier fanns här en viktig tradition 
med Stjärngossar som vandrade runt i bygden i juletid. 
Som så mycket annat tynade inslaget bort men åter-
upptogs igen för några få år sedan. 
Gruppen har de senaste åren bestått av: 
Mats Ingvarsson, Johan Elander, Per Granlund, 
Peter Toll, Fredrik Johansson, Marcus Pettersson 
och, ett av åren, Erik Polfjärd.
Vid årsmötet tilldelades Romfartuna Stjärngossar 

priset Årets Romfartunabo, som mottogs av 
Johan Elander och Per Granlund 

Stort och varmt grattis till dem alla
för deras fina insats för bygden!

Vi tackar alla som bidrog till ett bra verksamhetsår och ett bra årsmöte: medlemmar, val-
beredning, revisorer, ansvarig för bildarkivet, sponsorer och samarbetspartners. Väl mött 2021!

TACK till Bosse och Inge 
som hjälpte mig 

efter mitt traktorhaveri.
Alla höbalar hann in före regnet!

Olle Seppänen, Västeräng



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 ! 

Man kommer ingenstans tack vare, 
man kommer någonstans trots allt.

Janet Collins

Jag är gammal, nästan hundra...
av Ingemar Andersson

Jag är gammal, nästan hundra. Mina barn har börjat undra,
om de aldrig ska få njuta av sitt arv.
Kanske “mannen med sin lie” glömt att jag är nittinie
eller också har han missat mig av slarv.

Från kommunen kom en folder, där man frågar om min ålder
och vill veta hur jag tillbringar min dag.
Man vill få mig att berätta, vilken hjälp som är den rätta.
De tror säkert att en gammal man är svag.

Och visst glöms en massa fakta, och jag rör mig ganska sakta.
Men i sinnet är jag fortfarande ung.
Ännu gillar jag att dansa och kring sköna damer svansa.
Det är bara synd att kroppen känns så tung.

Sedan ringer telefonen, när jag svarar är det sonen
som beklagar att han ej kan komma hit.
Kanske tycker han det räcker med att hemsjukvården täcker 
mitt behov utan en vänskaplig visit.

Men de skriker i mitt öra, de tror inte jag kan höra.
Man behandlar mig som vore jag ett barn.
De tror gamla blivit efter och behöver terapeuter,
som kan lära oss brodera med ett garn.

Men jag tog en kurs i data, där jag träffade Beata.
Vi ska gifta oss på lördag klockan tre.
Vi är skinntorra och magra, men vi hoppas på Viagra,
så att bröllopsnatten kan bli en succé.



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 utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

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

 
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 
Vecka 38   måndag - torsdag
   Lasagne
   Fylld frukostkorv med mos     

  Fläskfilégryta med ris eller potatis
fFredag  Pulled Pork med klyftpotatis och chipotlemajonäs 
  Ångad fisk med kokt potatis
Vecka 39   måndag - torsdag 
  Gräddig köttfärsgratäng
  Fläsknoisette med stekt potatis och champinjonsås   

 Persiljejärpar med kokt potatis och gräddsås
fFredag Kycklingfilé alt. rostbiff med potatisgratäng    

 Inkokt lax med kokt potatis och dillmajonäs 

AllA tisdAgAr 

även raggmunk 

med fläsk och lingonsylt

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Hamburgertallrik serveras 
alla vardagar

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

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

Välkommen!        Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna      Välkommen! 

Fyndläge
på utvalda 

sommarkläder 
m.m.

Fina 
perenner för
plantering nu

     
                                                 

              PRO.se-skultuna

                     Torsdag 10 sept, kl 14
                                       Coronasäkrad 

Trivselträff på La´gårn. Underhållning: Henry Ceder 
Behöver du skjuts? Bilar finns 
vid busstationen kl. 13.30 

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. Bokad tid = vi bjuder på kaffe!
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Namnsdagar 
fram till nästa nummer, nr 17, 23 sept. 2020 

  

  Onsdag       9 sept Anita, Annette  

 Torsdag   10 sept Tord, Turid  

 Fredag        11 sept Dagny, Helny  

 Lördag        12 sept  Åsa, Åslög

  Söndag    13 sept Sture   

 Måndag    14 sept Ida, Ronja  

 Tisdag    15 sept Sigrid, Siri  

 Onsdag       16 sept Dag, Daga  

 Torsdag   17 sept Hildegard, Magnhild 

 Fredag       18 sept Orvar

  Lördag      19 sept Fredrika

  Söndag    20 sept Elise, Lisa  

 Måndag     21 sept Matteus   

 Tisdag    22 sept Mauritz, Moritz  

 Onsdag     23 sept Tekla, Tea

grattis alla namnsdagsbarn!

Öppen Kyrka
Pingstkyrkan Skultuna, Västeråsvägen 11 

Öppet tisdagar & torsdagar, kl. 11 - 14, från v 38
Vi fikar och umgås. Liten andakt kl. 12.

Gudstjänst söndag 20/9, kl. 16.00
Predikan Niclas Collén. 

Sång och musik Susanne och Ingvar Neren.

Varmt välkommen!

Inlägg 
för att dina 

fötter, 
knän, 
höfter 

och 
rygg 

ska må bra. 

Pris 
400 kr 

sophie söderqvist
dipl. medicinsk fotvårdsspecialist. 

diabetesutbildad. utbildad undersköterska

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

  Mobil: 0735 - 45 45 03



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

SKulTunA 
KOmmundElSnämnd

Höstens första sammanträde hålls 
16 september. 

För att undvika smittspridning 
av corona utgår punkten 

Allmänhetens frågestund.
Kallelse och föredragningslista 
kommer som vanligt att finnas på 

www.vasteras.se/namndhandlingssok



SKulTunA BiBliOTEK

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. 

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

Vi fortsätter 
att ha ExtrA öppEt 

för riskgrupper och 70 +  
onsdagar kl. 9 - 10.   

oBS!

Fredag 18 september
är biblioteket stängt.

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



 


