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Annonsbokningar & material inlämnas senast fredag 6 okt. kl. 12

I detta nummer kan du bland annat läsa om:
Kåseriet: Livet och engagemanget på landet
Lunchmenyn på La´gårn
När fotboll är som fotboll ska vara
NightRun 28 september
Bilder från Sevallaplöjningen
Höstmarknad 1 oktober
Melodikrysset
Tips, arrangemang och information från företag och organisationer

Lions Club i Skultuna
Söndag 8 oktober är det

VÄRLDSLIONDAGEN
Det uppmärksammar Lions i Skultuna
med att vi har vår loppis öppen och
korvförsäljning i Brännugnsbacken

kl. 12.00 – 16.00

All förtjänst kommer att gå till Lions Internationella Hjälpfond (Katastroffonden)

Kom och handla så hjälper Du oss att hjälpa!
Tack för att du Hjälper Lions Hjälpa !

Fortsättning från föregående sida g

		
		

I Ulvsta lokalen var det massor av aktiviteter och kyrkans barntimme i Prästgården, en aktiv skytteförening,
innebandyföreningen ”Harakers hårda harar” (någon som minns ?) och säkert fler som jag inte kommer ihåg nu.

Hej!

Nu har vi börjat anpassa oss till de vanliga rutinerna efter sommaren. Det tog en stund. Skolor och förskolor är i
gång. Föreningsaktiviteterna likaså. Det är mörkare på kvällarna och med en månad kvar tills vi ska ställa om
klockorna till vintertid så lär det vara på den vägen ett tag (och inte blir det mycket ljusare av att vi ställer om tiden
så här års) Det gäller att gilla läget och se fram emot att kura skymning. Tre månader kvar till jul. Kanske dags
att börja planera? Tiden går ju av någon anledning ganska fort. Vore det någon vits med att uppfinna en handbroms för
tiden? Troligen inte. Rätt ofta vill vi ju att det ska gå fort. Särskilt när vi har tråkigt eller ser fram emot något.
Innan nästa nummer kommer ut kan vi uppmärksamma Internationella barndagen 2 oktober och njuta av kanelbullar på Kanelbullens Dag 4 oktober.
Kåsör i detta nummer. Ibland tar det en stund innan man förstår att man har en duktig skribent med lokal anknytning framför sig. Där satt jag en dag på kontoret och hade stämt träff med en tjänsteman som bland annat ville prata
med mig om företagets möjligheter att ta emot praktikanter. Vi utbytte information om våra respektive organisationer,
vad vi önskade och vad vi skulle kunna erbjuda. Samtalet blev lättsamt och trevligt. De gemensamma beröringspunkterna när det gällde både värderingar och lokalsamhället gjorde sig påminda och plötsligt insåg jag att frågan skulle
ställas: “Du, skulle du kunna tänka dig att vara kåsör i Skultunabladet?” Efter lite betänketid och ytterligare några
kontakter kan jag nu med glädje konstatera att hon tackat ja och att vi får ta del av hennes berättelse här & nu.
Välkommen Reidun Andersson. Ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Livet och engagemanget på landet

Ibland får jag frågan om det inte blir ensamt och tråkigt på landet, det är så långt att åka till alla affärer,
aktiviteter m.m. Men jag känner mig så lyckligt lottad som kan bo på landet. Vilka äventyr man får uppleva!
Tänk att på sin härliga kvällspromenad med hunden få möta en aggressiv grävling eller (ännu värre) ett
skenade vildsvin, eller en skenande häst med en liten flicka i sadeln och en mamma på cykel efter i sitt livs
snabbaste cykelrace (det slutade lyckligt). En gång mötte jag en engelsman på cykel med tält på väg norrut.
Och alla vilda djur man får se sin trädgård, ekorrar, rådjur, hjortar, mårdar som jagar varandra, älgar som äter
äpplen ifrån träden och alla flyttfåglar som landar varje vår på åkern utanför vår trädgård.
Då kommer även ”Stanare” på besök med kikare!
Allt man behöver för sin träning finns utanför dörren: Bara på med skorna och ut och jogga, cykla rakt ut på
fina grusvägar, på vintern göra egna skidspår på åkern (när det finns snö) och simma kan man göra i “gropen”
på cykelavstånd hemifrån. Och den totala stillheten, tystnaden och mörkret. Att gå en promenad en stjärnklar kväll är magiskt!
När jag flyttade ut till Haraker 1988 fanns det om jag minns rätt:
Bokbuss, livsmedelsbuss, fiskbil (eller om det var någon som körde skolbussen som sålde fisk?), postbil där man
kunde ta ut pengar och betala sina räkningar. Det var bara att lägga ut en lapp med önskemål i en plastpåse
i brevlådan, så betaldes räkningarna eller så la brevbäraren pengarna som man ville ta ut i påsen.
Fick man stora paket så tutade han och man fick komma ut och hämta paketet.
Idag kommer det två postbilar efter varandra som bara kör post!
Skolbussen och en stadsbuss kom två gånger/dag. Jag minns en vinter då, i ett försök att väja för varandra
på den såphala vägen, båda bussarna hamnade i diket precis utanför vårt hus. Det var glada barn som fick
komma hem igen och titta på OS i hockey som de visade på TV då.
Fortsättning på nästa sida g

		

		
		

Skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är Svanen-licensierat,
kvalitetsledningssystem OMS- och FSC®-certifierat.
www.atta45.se
Kontakta Johnny Forsberg, johnny.forsberg@atta45.se, 021-81 55 28, för hjälp med er trycksak

Min sambo, som är infödd Harakersbo, minns sin barndom då det även fanns en affär i Abelsberg. När servicen
försämrades och jag beklagade mig sa en ”Stanare” att “man kan inte hålla liv i varenda dj..la byhåla”.
Nähä, men som jag ser det så finns det ett stort engagemang bland människor som bor på landet (eller så
flyttar engagerade människor ut till landet).

När Harakers skola skulle läggas ner gick människor samman och räddade den (sällan har väl Kommundelsnämndens
möte varit så välbesökt som när det beslutet skulle klubbas igenom, t.o.m jag var där). Det blev med tiden en friskola
tack vare engagemanget.
Prästgården och många fler aktiviteter och föreningar lever vidare idag tack vare engagerade människor.
I mitt arbete möter jag de arbetslösa och sjukskrivna. Människor som av olika skäl kommit ur systemet ett tag
eller aldrig kommit in i det. Ibland kan en livsavgörande händelse ske på ett ögonblick och medföra att allt inte
blir riktigt som man tänkt. Som tur är så finns det många engagerade entreprenörer (de bor nog på landet) som
erbjuder en plats på sitt företag så att människor får en chans att komma tillbaka till livet igen. Jag vill ge
ett stort tack till alla de som med sitt engagemang på olika sätt bidrar till att vi får ett bättre samhälle för
alla att leva i!
När jag flyttade ut hit så sa man också att man inte blir en äkta Harakersbo förrän i femte generationen i rakt
nedstigande led. Vi får väl se hur det blir med det.
Men nog tycker jag att det finns goda skäl att hålla liv i varenda ”dj..la byhåla ” och om inte så verkar den
kunna hålla liv sig själv!
Det gör någonting med människor att bo på landet.
Reidun på Nygård

Nyhet på ...

Dagens Lunch 85 kr
Sallad, dryck, kaffe och kaka
ingår i priset.

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag
Tel: 070-497 20 27

V39 Onsdag
		
Torsdag
Fredag 29/9
V40 Måndag
Tisdag 3/10
Onsdag 4/10
Torsdag
		 Fredag 6/10

				

V41 Måndag

27/9 Köttkorv med rotmos
28/9 Raggmunkmedfläskochlingonsylt
Helstekt fläskfilé med potatisgratäng
2/10 Pannbiffmedlök,stektpotatisochsås
Raggmunk med fläsk och lingonsylt

Fylld frukostkorv med mos

5/10 Ärtsoppampannkaka.Extrarätt:Lasagne

Ostpanerad Schnizel med tomatsås ris/
stekt potatis.
25/9 Köttfärslimpa med potatis och sås

Tisdag 26/9 Raggmunk med fläsk och lingonsylt
Onsdag 27/9 Fläsk m löksås och kokt potatis

Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

www.skultunalagarn.se

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

Gå

spring bekvämt!

och

Harakers
Maskinservice

Jag hjälper dig att prova ut rätt sula

Skråmsta

399 kr/par

Telefon 021 - 711 08

Minskar
trötthet i
fötterna.

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

Ger
fotleder,
knän och
höfter rätt
ställning

av bilar och motorgräsklippare
- och även mopeder!

Service & Reparationer

Försäljning av våra produkter
- nya och begagnade -

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

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

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00
Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
Svenne
Välkomna !

SKULTUNA IS

Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna
e-post: kansli@skultunais.se

Telefon: 076-945 76 76
www.skultunais.se

Vinnare av Ö&B-tipset den10septemberär Lars Lilja.Grattis!
		
Stort tack till alla som besökt Bingon denna säsong!

SeavslutningenpådenspännandeserienförvårtA-lag:
Lördag 30 september, kl. 15.00 SIS A-lag - Assyriska

Hemmamatcher på Skultuna IP

			 Lördag 30 september kl 11.00 F0405 – Västanfors IF
		
kl 17.15 F0304 – Skinnskatteberg SK

Välkomna på fotbollssäsongens avlutning
Söndag 8 oktober kl. 11 - 13
då alla ungdomar spelar match mot A-laget!

Kansliets öppettider: Måndagar och fredagar kl. 09.00-13.00

Onsdagar kl. 14.00-18.00

När fotboll är som fotboll skall vara!
Lördagen den 23 september var det riktig fotbollsfest i Skultuna!

Skultuna IS, tillsammans med Västmanlands Fotbollsförbund, anordnade
länets allra första mini-cup någonsin i 3-mot-3 för barn i åldrarna 6 och 7 år.

			

			
		
			
			
			
			

Vilken succé det blev!

Under 4 timmar spelades massor av korta
matcher, med eller utan domare, på 7 olika
småplaner. Sällan har man skådat så mycket
aktivitet på vår konstgräsplan i Skultuna,
och vilken glädje som strålade i de små
spelarnas ögon. Det här vill vi göra igen!

Torsdagen den 28 september så kör vi igen

- den unika löparfesten mellan Surahammar och Skultuna

Fler än 500 löpare kommer att springa i mörkret och sedan komma i mål i ishallen
Löparna bussas från Skultuna till Surahammar.

Starten sker i Surahammar:
13 km, kl. 19.15 och 5 km, kl. 19.45.
Målgången i Skultuna är mellan kl. 20.00 och 21.30.
Vi väntar även väldigt många tillresta i publiken. Därför är vi tacksamma om
de som har möjlighet att lämna bilen hemma gör det p.g.a. parkeringsbristen.
Vi hoppas på stor publikanslutning även från Skultunaborna.
Det går bra att förbeställa mat från Spicey Hot via loppets hemsida.
Skultuna IS kommer att medverka med bl.a. kioskverksamhet
och bemanning av värdesaksinlämningen.

Det kommer att serveras hembakat bröd till kaffet.

			
		
		
		
		
		
		

Tack alla ni spelare som var med,
ni funktionärer som hjälpte till,
positiva föräldrar som hejade på,
ni som bara kom förbi för att titta
och självklart också ni ledare och
representanter för VFF som organiserade denna härliga dag!

			

Ordförande i SIS
Patrik Lindberg

			

Foto: Michael Hellberg och Lars Stegnell

Sevallaplöjningen

Lördag 23 september gick den traditionella Sevallaplöjningen av stapeln

Hyresavtalet med Mimer
är förlängt!
Välkommen till mig med eventuella frågor
och för tidsbokning som vanligt!

Lennes Herrfrisering
Tel: 021-752 36

Mäster Jakobs väg 25

Trots att det var gråmulet, lerigt och att regnet hängde över
fälten blev det en trevlig tillställning. Grålleklubben var på
plats med sin alldeles egen Ferguson Tea-20 “Grålle”. Som
vanligt bjöds det på aktiviteter för barnen, loppis, skjuts
med häst & kärra, tillfälle att äta en hamburgare och att
byta några ord med gamla bekanta ... och så tävlingen förstås.

Välkomna till
Brännugnshyttan

Kära kunder!

Nalle Puh:Vilken dag är det idag?
Nasse: Det är idag.
Nalle Puh: Det är min favoritdag!
A.A. Milne

Frisör

&

Tel: 755 30

Arbetslivsmuseet

Vi har öppet
söndag 8 oktober
mellan kl. 12 - 16

Guider finns på plats
www.hembygd.se/skultuna

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75
Service och reparationer av
bilar och småmaskiner

Shop

Välkommen
till hela familjens frisör!
Centrumhuset

och

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!

“Det är OK om du inte delar min åsikt.
Jag kan ju inte tvinga dig att ha rätt”
Okänd

www.salongadamocheva.se

Nu när hösten smyger sig på
och semestertiderna är över
kan det vara klokt att se över
ditt engagemang i banken.

Storbalar fungerar fint som bord oavsett om man ska
fika eller spekulera om tävlingsresultat som Anders
Johansson, Per Lennartsson och Jens Svensson.
Sven-Åke Johansson följde med intresse de noteringar
som gjordes på resultattavlan. Två av de tävlande,
Emma Hermansson och Jocke Johansson syns i de
infällda i cirklarna här ovan.
Vann gjorde Dick Nilsson från Stallarholmen och
tvåa blev Bo Johansson från Sevalla. På tredje plats
fanns två vinnare: Erik Westerdal från Irsta och
Jan-Eric Johansson, Storvik.
Bild & text: Elisabet Sannesjö

Vi hjälper dig gärna med sparande, lån
pension, konton, kort och betalningar.

Välkommen in och träffa oss!
Terése, Ida och Malin
3)

Du vet väl om
att
1/16kontoret har
enDäck
egen
Lasses
& facebook-sida.
Motor
Följ
oss
- som vanligt gärna!
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Söndag 24 sept. förbereddes den kommande höstmarknaden i Hallsta By
av ett dussin duktiga medlemmar i Romfartuna Hembygdsförening

Med gårdsplan, gräsytor och alla faciliteter i ordning är det nu
bara att se fram emot föreningens första arrangemang just här
och hålla tummarna för fint väder!

g

j

k

www.romfartuna.se

Höstmarknad
med Loppis

Varmt välkommen
Söndag 1 oktober, kl. 11 - 15
Hallsta By

Kom och njut av doften från nybakat bröd i Ingvarssons Bagarstuga.
Se härliga veteranfordon och exempel på fotokonst.
Handla hantverk, fågelholkar, honung från Axel-Jans, hembakat bröd,
Lugnets kryddor, Ninas Skorpor, produkter från Mias skafferi och
Harakers Kvarnmusteri, loppissaker m.m.
Ponnyridning för barnen kl. 11.30 - 13.00
Fika & kolbullar
OBS! Vill du visa ditt veteranfordon är det bra om du kommer in för parkering före kl. 11.
© Foto: Elisabet Sannesjö

•

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00

•

		

www.vasteras.se

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

•
•
•

På “G”

•

Skultuna Bibliotek

Onsdag 27/9 är biblioteket stängt.
Personalen åker till Göteborg för
att besöka bokmässan!
Torsdag 28/9 har vi öppet kl. 13-19
Fredag 29/9 öppnar vi återigen på
fredagar, kl. 11-14.
		
		
		
		
		

		
		

2/10 återgår vi preliminärt
till ordinarie tider:
Måndag kl. 13 - 19
Tisdag
kl. 11 - 17
Onsdag
kl. 13 - 19
Torsdag
kl. 13 - 19
Fredag
kl. 11 - 14

		

•

		

Öppna förskolan/Måndagsklubben
Våffelmellis! Kom och grädda din/dina egna våfflor till mellanmål. Detta kommer att finnas på tisdagar mellan kl. 13.30 - 15.00.
5 kr/våffla.
Onsdagsfrukost! Vi serverar en lätt frukost på onsdagar i höst
mellan kl. 8.30 - 9.30. Vuxna 10 kr och barn 5 kr.
Småbarnsrytmik torsdagen den 28 september på Mariagården
mellan kl. 9.30 - 11.00. Välkomna!
Stängt torsdag 28/9 på eftermiddagen. Vi är på utbildning.
Måndagsklubben 2 oktober mellan kl. 16 - 19.
Välkomna till biblioteket och fritidsgården. Det blir mat, pyssel
och hinderbana i GA-hallen för de yngre barnen.
Kanelbullens dag! Kom och ät kanelbullar med oss onsdagen
den 4 oktober vid kl. 9.30.

Tibble/Romfartuna skola

NYINVIGNING av Tibble förskola!
Fredag 29 september kl. 10.00

Vi inviger officiellt Tibble förskola efter en omfattande renovering
och utbyggnad.
Välkommen att “kika runt” både ute och inne i vår fina förskola.

Välkommen

hälsar personalen på Tibble förskola

Seävenseparatinformation
om: shÅppen

Måndagsklubben 2 oktober!
Plats: Fritidsgården & Biblioteket
Tid: 16 - 19

			
			
			

		

•
•

I kväll serveras det:
Lasagne
20 kr vuxen
10 kr 3 - 18 år
0 kr 0 - 2 år

Kvällens aktiviteter är:
Hinderbana för de yngre barnen med vuxet sällskap.
Vi pysslar maskar med garn/ kartong och andra spännande djur.

Välkomna!
/Fritidsgården, Biblioteket & Öppna förskolan

VALLONENS MÖTESPLATS

Vallonvägen 15 - 17
Återkommande aktiviteter

Måndagar
					
		kl. 09.00 Golf på Vallonens innebana

kl. 10.00 VLT
kl. 10.30 Högläsning
kl. 11.00 Gymnastik, ej vecka 39
kl. 13.30 Balansträning med Annica
kl. 14.00 Filmvisning på 15
kl. 14.00–16.00 Cykelturer på vår par-cykel utlovas!
Tisdagar
kl. 10.00 VLT
kl. 10.30 Högläsning
kl. 11.00 Gymnastik
kl. 18.30 ZUMBA FÖR DIG MED FART I BENEN,
ÄVEN SENIORER! Ej vecka 40
Onsdagar
kl. 10.00 VLT
kl. 10.30 Högläsning
kl. 11.00 Gymnastik
kl. 13.00–14.00 Cykelturer på vår par-cykel utlovas!
Torsdagar
kl. 09.00 Mjukgympa för damer och herrar
kl. 10.00 Trädgårdstäppan, oktober ut
kl. 11.00 Gymnastik
Fredagar
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 VLT
kl. 12.00 Rotary har lunchmöte med föredragshållare. Ojämna veckor
kl. 12.30 Spelstuga
kl. 14.30 Fredagsfika. Sista fredagen i månaden
serveras tårta, pris 25 kr

Telefon 021 - 39 39 10

Vecka 40. ”Balansera mera veckan” i hela Sverige
Tipspromenad i glaskorridoren måndag kl. 10.00 –
onsdag kl. 16.00. Lämna ditt svar, med namn och
telefonnummer, i lådan.
Vinster lottas ut
på torsdagen och annonseras på tavlan i entrén!

Måndagen den 2 oktober
kl. 13.30 Kom gärna och var med på Annicas
balansträning, 25 min
kl. 18.00 Skultuna/Västerås damklubb har möte.
Kvällens underhållare är PRO-kören från Hallstahammar som underhåller med sång och musik.
Insläpp kl 19.00 för dig kvinna som inte är med i
damklubben men vill lyssna på musiken.
Tisdagen den 3 oktober
Hälsans hus på Herrgärdet har föreläsningar
kopplat till fallrisk och kost. Mer info kommer
kl. 09.30 Musikunderhållning
		
”Fiol, munspel och sång”.
Ulla-Britt & John-Erik blandar sitt program med
folkmusik, allsång och trallar.
Vi bjuder in barnen från förskolorna att delta!
Vuxna med barn anmäler till Skultuna bibliotek.
Vuxna ingen anmälan! Fri entré
kl. 14.00 Bingo. Vi dricker kaffe efter spelet!
OBS! Zumban flyttar fram till den 5 oktober
Onsdagen den 4 oktober
kl. 11.00 – 14.00 Klädförsäljning – Åsas mode
kl. 14.30 Det finns kanelbulle och kaffe att köpa i
		
matsalen. Kanelbullens dag, 20 kr
Torsdagen den 5 oktober
kl. 09.00 Extra balansträning på mjukgympan
kl. 13.30 Vi går på Tacksägelsegudstjänst till
		
Mariagården. Kaffe 20 kr. Anmäl om du
		
vill ha skjuts till Pia eller Lillemor.
Särskilda aktiviteter
kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen
Torsdagen den 28 september, kl. 14.00
Kväll:
Trivselträff Mariagården. Vi går kl. 13.30
Rotary har utbildning i samlingssalen under kvällen
Tala om utifall du vill ha skjuts.
Fredagen den 6 oktober
Fredagen den 29 september, kl. 12.00 – 13.00
kl. 12.00 – 13.00 Rotary har lunchmöte. FöredragsRotaryslunchmöte.Föredragshållare,MariaKarlbom hållare Cathrine Öberg, berättar om sin konst!
Tisdagen den 10 oktober
Lördagen den 30 september, kl. 17.00 – 19.00
kl. 09.00 Brukarråd
V 75 kväll. Anmälan till Mötesplatsen.
kl. 14.00 Teknikcafe
Pris för pizza och kaffe, 50 kr.
kl. 14.00 Skultuna/Västerås damklubb har
Lämna 20 kr till Mötesplatsen om du vill spela,
studiecirkel om Gotland i samlingssalen

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

