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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  Nästa Nummer kommer ut torsdag 30 sept.  BokNiNg/uNderlag: snarast, men senast torsdag 23 sept. kl.12.00
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

   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!

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                  Svenne      

Skultuna Blomsterhandel och begravningsbyrå
- nu öppnar vi igen i fräscha lokaler med blommor, förmedling m.m

HösterBjudaNde 1 - så läNge lagret räcker:
Fin ljung. ordinarie pris 59 kr. Nu 29 kr

HösterBjudaNde 2 - Hela septemBer 
Vid blomsterförmedling inom tätorten bjuder vi på leveransen

Välkomna till oss! Vi finns vid Torget i Skultuna. Tel 021-706 54



                                                                                           

   

     
Hej! 
Onsdag 22 september infaller höstdagjämningen. Under en kort stund är då dag och natt ungefär lika
långa överallt på jorden. I år infaller den hos oss kl. 21.21 på kvällen. Höstdagjämningen är en av våra 
fyra årstiders hörnstenar. Vi har höst och vinter att vänta och sent i mars möter vi vårdagjämningen som 
ger en vink om vår och sommar. Det får vi återkomma till då. 

I dagsläget ger beskedet om att corona-restriktionerna ska lätta inom kort en hel del diskussioner. På sina 
håll väcks glädje, på andra håll oro. Smittan är inte stoppad, faran att blir sjuk kvarstår. Om vi fortsätter 
att förstå det och visa varandra hänsyn kan det gå vägen. Vi har varit hyfsat duktiga på att vaccinera oss 
i detta land. Även den saken måste få sin fortsättning. Det är som sagt inte över än och vi kan bara ta vårt 
eget ansvar, önska varandra lycka till och avvakta utvecklingen. Om det går att genomföra ett och annat 
arrangemang under hösten är ju det bara roligt eftersom vi så länge längtat efter både det och varandra.

Kåsör den här gången är en trygg, trevlig och glad kvinna som med ett varmt hjärta delar med sig av 
stolthet både över sin lilla familj och sitt ursprung. Tänka sig vilka upptäckter man kan göra bara genom 
att byta bostadsort. Hon om någon vittnar om att byte av perspektiv kan ge oanande upptäckter! Det är
alltid lika positivt att möta henne och växla några ord. Här bjuder hon på lite av sin berättelse och vem 
vet, vi kanske får möta henne igen även här i “bladet”. Välkommen Sofia Westlund!      
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare  

Fortsättning på nästa sida g

Kärlek och att komma tillbaka till sina rötter.
Som född och uppvuxen i Huddinge, söder om Stockholm, kände jag knappt till Västerås. Hösten
2011 blev jag antagen till Beteendevetenskapliga programmet på Mdh och flyttade således hit. 

Jag kände mig snabbt hemma i Västerås och bestämde mig för att jag ville vara kvar i staden även 
efter min utbildning. En lördag i februari 2014 var jag och min kompis på Bankiren för att lyssna 
på vårt favoritband. Vad jag inte visste då var att jag skulle träffa mitt livs kärlek den kvällen.
Johan klev in i mitt liv med stormsteg och sedan dess har vi varit oskiljaktiga. I efterhand har han 
sagt att han aldrig trodde att han skulle blir tillsammans med en ”stockholmsbrutta”, men tji fick han. 

2014 flyttade jag till Gesala i Romfartuna socken. Det jag inte visste då var att jag gick i mina för-
fäders spår. Min morfars farfar hette Johan Gustaf Björklund och bodde i soldattorp nr. 97 i Pasta rote
från mitten av 1800-talet. Han var gift med Emma Charlotta Bohm och 1876 föddes morfars far 
Johan Georg Wallin i soldattorpet. Vad jag förstår bodde familjen även en tid i Öster Munga.

1897 lämnade Johan Georg Wallin föräldrahemmet och flyttade till Skultuna då han träffat sin kärlek 
i Maria Wilhelmina Lundgren från Handberga gård. De gifte sig i Skultuna kyrka den 31/7 1897 
och fick därefter sex barn, varav en av dessa barn var min morfar. 

Jag har turen att ha en morbror som släktforskar och han har på senare tid kartlagt släkten på 
mammas sida. Redan 1607 kom morfars förfäder till Skultuna för att arbeta som smeder på det 
då nyöppnade bruket. Vad jag förstår var de valloner från Tyskland och de blev kvar i Skultuna för 
att sedan flytta ut till socknar runt om i Västmanland, bland annat till Kumla, Ransta och Romfartuna. 
Lite kul är det att jag fortfarande har släkt kvar i Ransta och i Kumla. 

Du som läser detta kåseri och har kunskap om var soldattorp nr. 97 i Pasta rote låg eller annan 
intressant kuriosa om torparlivet i socken på 1800-talet, hör gärna av dig till mig då jag gärna vill 
lära mig mer.



Fortsättning från föregående sida g

Tänk vad tillfälligheter kan göra. Att jag, inflyttad från Stockholm och helt ovetandes om mina 
tidigare släktspår i Romfartuna och Skultuna, nu bor här. Vad är oddsen egentligen? Jag tänker 
att det finns saker som är förutbestämda och att jag skulle träffa Johan är en av de sakerna. Och 
att jag dessutom fick världens bästa bonusbarn, Saga och Fanny på köpet är en enorm lycka för 
mig. 
När flickorna var små gick de i Romfartuna skola och många är de gånger jag har suttit i Romfartuna 
kyrka vid skolavslutningar och luciafirande. Det är en svindlande tanke att jag kanske har suttit 
på samma bänk i kyrkan som mina förfäder. Och vem vet, de kanske också räknade hur många 
rutor det är i det målade glasfönstret ovanför altaret, precis som jag har gjort när barnens sånger 
berört mig så mycket att jag behövt distrahera mig för att inte brista ut i hejdlös gråt. 

Jag är nog inte den enda som har räknat rutorna… Vet ni hur många det är? 

Jag hoppas att ni alla får en härlig höst. 
Tack för att ni har läst. 

Sofia Westlund

Bilden är från sommaren 2020 då Saga, Fanny, Johan och jag
 fick möjlighet att flyga en helikoptertur över socken. 

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Trafikutbildningar

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



en morgondans i september
I dimmans täcke svärmar människor omkring med stressade fötter. Det är tidig morgon och de flesta ska 
till jobbet. En ung mans röst ropar ut i högtalarna att tåget mot Stockholm är försenat. Omedelbart 
förvandlas deras nyvakna ansikten till något mer ansträngda och desperata. De sneglar upprepande mot 
klockan som att tiden skulle gå snabbare för varje ögonkast. Som att klockan skulle bli stressad av deras 
blickar och skynda på. Tänk om det vore så. 
Dimman har börjat glesa och bli tunn. Bänkarna är tomma trots att stationen kryllar av människor. Alla har 
så bråttom. I trappan hoppar ett par andra fötter ner. Glada och pigga. Ansiktet likaså. Nyfiken och hungrig. 
Hungrig på livet. Inte livet som i prestation eller karriär. Mer för livet som ju är här. Luften vi andas och 
känslan mot huden när den lever omkring oss. I handen har hon med sig en rykande varm take-away mugg 
med kaffe i. De röda läpparna smakar varsamt. En våg av värme rör sig nerför bröstkorgen vidare till magen. 
Den kalla luften blev plötsligt mer behaglig att befinna sig i. Den gröna halsduken hon stickat själv viras 
ett extra varv kring halsen. 
Jazzmusiken i hennes hörlurar spelas på hög volym och gör det omöjligt för hennes fötter att vara stilla. 
Stengolvets olika mönster bestämmer var fötterna ska hamna och en alldeles unik dans har skapats. 
En morgondans i September. 
En nybliven mamma går med lugna steg mot en av bänkarna. Bebisen sover tryggt mot bröstet. Den 
bruna sjalen med fina mönster är ordentligt lindad kring kvinnans överkropp. Hennes hjärtljud vaggar 
barnet tills sömns. 
Det dröjer inte lång stund innan dansstegen smyger sig närmre modern och barnet. Med glansiga ögon 
ser hon ödmjukt på dom. Hon hör hur ordet "underbart" lämnar hennes mun. Oberedd på att tankarna 
skulle smyga ut genom munnen gör henne nervös och snabbt vänder hon om och går. Men hinner bara 
ta ett fåtal steg innan modern ber henne komma tillbaka. "Kom och sätt dig" säger hon och ler stort med 
sina ögon. "Det känns som att du är på väg för att göra något stort, stämmer det?" frågar mamman. Med 
en överraskande blick kan man se på hennes ansikte hur hon letar efter ett svar. Det dröjer en liten stund
innan hon svarar "jag ska göra något min själ länge bett mig om. Att bara ge mig ut. Åka dit min intuition 
leder mig. Lära mitt sinne att jag är hemma, vart jag än hamnar."                        Minna Sayato Lindberg



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    

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

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

   

Målning av tak!
Nu lämnar vi 30% rabatt 

inför hösten på takmålning 
av plåttak, betongpannor m.m. 

5 års garanti. Rot-avdrag

Sonnys måleri
Tel: 076-588 70 24

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

    

Vecka 37   f 
Fredag -  Ugnsbakad lax med kokt potatis 

                                             Kryddig nötstek med potatis och bearnaisesås
Vecka 38 måndag - torsdag 
Köttfärsgratäng
Pasta carbonara 
Isterband med dillstuvad potatis
Ugnsgrillad lax med kokt potatis och kall sås.
f 

Fredag -  Barbequekarré med råstekt potatis
Ugnsgrillad lax med kokt potatis och kall sås

Vecka 39 måndag - torsdag 
Pyttipanna med ägg och rödbetor 
Kassler med blomkålsgratäng
Persiljejärpar med kokt potatis och gräddsås 
Rödspätta med kokt potatis och remouladsås 
f 

Fredag -  Schnitzel med klyftpotatis och bearnaisesås 
  Rödspätta med kokt potatis och remouladsås

Tisdagar
Raggmunk med fläsk 

och lingonsylt
Torsdagar

Ärtsoppa och 
pannkakor 

Vegetariska alternativ finns 

                                                   PRO.se-skultuna

                  Påminnelse 
           Trivselträff 16/9 
             kl. 14.00 i Scoutstugan

 Lars Håkansson underhåller 
OBS! Endast vaccinerade är välkomna

All eventuell uppvaktning 
på min högtidsdag undanbedes

vänligt men bestämt. 
Urban Särenfors







Foto © Elisabet SannesjöFoto © Elisabet Sannesjö



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

                      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
NamNsdagar  

t.o.m. nästa nummer - nr 17, 30 sept. 

Torsdag    16 sept  Dag, Daga

Fredag        17 sept  Hildegard, Magnhild

Lördag        18 sept Orvar

Söndag      19 sept Fredrika

Måndag     20 sept  Elise, Lisa

Tisdag       21 sept Matteus

Onsdag      22 sept   Maurits, Moritz

Torsdag       23 sept Tekla, Tea

Fredag        24 sept Gerhard, Gert

Lördag        25 sept Tryggve

Söndag       26 sept  Enar, Einar

Måndag      27 aug    Dagmar, Rigmor

Tisdag        28.aug    Lennart, Leonard

Onsdag     29 sept  Mikael, Mikaela

Torsdag    30 sept  Helge

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 ! 

Lions Loppis
i Brännugnsbacken

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







 

ÄntlIGen lIte KUltUR!!!
Mordteatern & Skultuna Brukshotell presenterar: Den sista Dansen

”Vi är otroligt glada för detta nya samarbete!” säger Sebastian Edberg, 
konstnärlig ledare för Mordteatern

De senaste åren har det varit idel utsålda föreställningar för Mordteatern – sedan kom pandemin…
Men nu presenterar vi stolt ett helt nytt samarbete med Skultuna Brukshotell och hoppet om att nå en
ny publik för våra uppskattade föreställningar. Ett perfekt evenemang för Skultuna och Julia Nybergs 
Bankettsal!

Varje säsong spelar vi nya mordmysterier i historiska och speciella miljöer. Vi vill fängsla publiken med
underhållning av hög klass, fylld med spänning och humor. Det ska kännas som att man kastas mitt in i
ett scenario av intriger och dråpligheter. Som att man är en fluga på väggen som får se allt som händer. 
Det finns ledtrådar i varje scen, i varje replik, i ögonkast, i allt…

Som publik har man till uppgift att lägga ett pussel av sina ledtrådar så att man i slutet av kvällen kan 
gissa vem mördaren är… Mellan scenerna serveras en fantastisk 3-rätters meny och då finns tid att 
ventilera sina misstankar med sitt sällskap - eller förundras över de tidsenliga kostymerna. All kostym 
är original från tiden. Det blir en kväll fylld med spänning, humor och god mat! En kväll som utspelar sig
för 100 år sedan. Den 9 oktober är det dags!
Året är 1920. I en fashionabel våning på Hamngatan pågår en flärdfull tillställning. Det är Danslärarinnan
Madame Eleonora Eldh som bjuder på dans och dryck i överflöd i stora salongen. Charleston är den 
nya flugan och i takt med att den inhyrda orkestern spelar vildare och vildare och de uppklädda gästerna
dansar sig svettigare och svettigare immar salens guldinfattade spegelglas igen och Madame drar sig 
tillbaka till sina rum för att förbereda något mycket speciellt… Något utöver det vanliga...

På scen:     Sara Edberg, Anna Hallgren, Tomas Granehag, 
     Joakim Sikberg (Nicklas Lind)
Manus & Regi:    Sebastian Edberg. Musik: Mats Sandborgh. 
Kostym:     Alvar Bengtsson
Mer info & pressbilder:   Sebastian Edberg  www.mordteatern.se, tel. 076-826 97 37
Kontakt Skultuna Brukshotell:  Tord  www.skultunabrukshotell.se, tel. 021-70 160


