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OBS! Inför det numret är tiden för bokning/inlämning kortare!

Annonsbokningar & underlag ska lämnas in SNARAST, dock absolut senast kl. 12, TORSDAG 4 okt.

I detta nummer kan du
bland annat läsa om:
Kåseriet:
“Dags att bryta upp”
Säsongens sista Lions-loppis
29 september
Kulturfest, 1 oktober
Oktoberfest, 6 oktober
Filmvisning, 7 oktober
Fotbollsavslutning, 14 oktober
Programmen på
Vallonens mötesplats
och i Norrbo församling
Kort rapport från
höstmarknaden i Hallsta By

Foto ©: Elisabet Sannesjö

Melodikrysset,
företagsannonser
m.m.

Hej!

		

			
Just nu pustar jag ut efter Höstmarknaden i Hallsta By. Du kan läsa mer om den
i rapporten längre fram i detta nummer. De blåsiga dagarna förra veckan skapade en visst oro för alla som hade
arrangemang på gång, båtar i sjön, gamla bräckliga träd o.s.v. Fredag och lördag var rätt så hårdföra mot oss, men
söndagen blev dock fin. Förhoppningsvis är de värsta ovädren över och just idag ser det ut som att vi får en fin höst!
Håll tummarna för det och missa för all del inte att Kanelbullens dag infaller innan nästa nummer kommer ut, torsdag
4 november närmare bestämt. Kanelbullen blir visst mer och mer omtalad och uppskattad för varje år som går. Det
händer för övrigt en hel det annat också, men det kan du läsa mer om i “bladet”.
		
Kåsör i detta nummer: Nu har jag bjudit in en kvinna som varit kåsör en gång tidigare. Det var i juni 2011. Då skrev
hon om “Funderingar om arbetet och livet”. Det är minsann inte många som skrivit två gånger, men ibland är det
nödvändigt. Du kommer strax att förstå varför. Hon är välkänd och har tagit plats i mångas hjärtan, så även mitt.
Lätt att samarbeta med, god att tala med och det behöver inte vara ofta och länge. Det blir det som behövs och det
går även att tala med henne i tankarna. Jag gör det ofta och kommer att fortsätta med det. Så det så.
Välkommen Maria Agstam Häggkvist.
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

DAGS ATT BRYTA UPP

Jag har haft min arbetsplats i Skultuna, Romfartuna och Haraker i 20 år.
Den här bilden är så talande.

Foto: Lars Stegnell
Dom vuxna på bilden har jag konfirmerat (dom flesta).
Barnen i olika storlekar har jag döpt (dom flesta).
Och vi har träffats i sorg, vardag och fest. Och så är det med så många släkter häromkring.
Jag har fått vara eran präst.
Under våren hade jag flera begravningar av människor i min egen ålder och det satte frågan på sin spets,
den jag börjat ställa mig.
Vill jag jobba här resten av mitt arbetsliv?
Och jag började svara nej på frågan. Nej, jag vill prova något annat. Innan jag dör.
Och utan att vilja härifrån men ändå vidare, sökte jag under sommaren ett jobb som lät väldigt lockande.
Fortsättning på nästa sida g
Och jag fick det.

		

		
		

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

Fortsättning från föregående sida g

Jag kommer från 1 januari att vara ungdomspräst i Mikaelikyrkan i Västerås.
Ett lite annat sätt och en annan plats där jag får vara präst och vara kyrka. Det känns jättespännande och
roligt. Och samtidigt alldeles förskräckligt att lämna det som så länge varit så stor del av mitt liv.
För att klara denna separation behöver jag tänka att tiden som varit finns kvar i mig.
Att Ni finns kvar i mig.
Och kyrkan, som (ibland genom mig) fått vara en del av era liv, står kvar. Som den gjort genom generationer.
Församlingen fortsätter att vara levande även efter att mitt kapitel här tar slut. Det kommer nya präster.
Och så småningom kommer ni att prata om mig som 'den där prästen som hade så många ord', eller
’prästen som shufflade i kyrkan’.
Jag tänker bo kvar där jag bor. I den finaste byn.
Och jag hoppas att jag får träffa många av er den 27 januari kl 11 i Skultuna kyrka när jag, tillsammans med
er, firar min sista gudstjänst här.
Kärlek och respekt.
Mot oändligheten och vidare
/Maria Agstam Häggkvist, (än så länge) präst i Norrbo församling

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna

Telefon: 076-945 76 76
e-post: kansli@skultunais.se www.skultunais.se

Matcher på Kvarnbackavallen
Söndag 30/9, kl. 11.00
Skultuna IS F06/07 – Tortuna SK
Söndag 30/9, kl. 11.00
Skultuna IS F03/04 – Nora BK
.

Lördag 6/10, kl. 13.00
Skultuna IS A-lag – Kolsva IF

Bingon på Lagår´n

Söndagen den 30 september är
det säsongens sista bingo.
OBS! NY TID!
Bingon börjar då kl.10.30

Välkomna!

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

MARCO POLO
RESTAURANG & PIZZERIA

Dagens lunch, 79:Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe
OBS! Flera rätter ingår i Dagens Rätt. Se tavla i restaurangen!

Lunchmeny vecka 37, 38 och 39

VECKA 39

Torsdag 27/9 Fläskfilépasta
Fredag 28/9 Kycklingspett, paprikasås och ris
VECKA 40

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Trubadurafton med Joel
lördag 29 september
Välkommen!
Öppettider:
Måndag - torsdag 11 - 21
Fredag, lördag
11 - 23
Söndag
11 - 21

1/10
2/10
3/10
4/10
5/10

VECKA 41

Måndag 8/10
Tisdag 9/10
Onsdag 10/10
Torsdag 11/10
Fredag 12/10

Falukorv, stekt potatis och ägg
Raggmunk med fläsk och lingon
Hemlagade köttbullar, potatis och lingon
Fläskkotlett, kokt potatis & svampsås
Fläskfilé, stekt potatis och pepparsås
Isterband med stuvad potatis
Raggmunk med fläsk och lingon
Helstekt fläskfilé, stekt potatis och sås
Ärtsoppa och pannkaka
Ugnsgrillad kycklingfilé, stekt potatis

Telefon

Välkommen!

021-751 11

“Sosso”

med personal

Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Digitala tjänster

Med våra digitala banktjänster sköter du din ekonomi och utför dina ärenden när det passar dig.

Internetbanken

Här får du en bra överblick och kan sköta alla dina bankärenden. För att kunna logga in behöver
du Mobilt BankID eller BankID på kort.

Mobilappen

I mobilen kan du utföra dina vanligaste bankärenden. För att kunna logga in behöver du Mobilt
BankID eller Personlig kod och Telesvar.

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

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

En diplomat är en man som
alltid kommer ihåg en kvinnas födelsedag,
men glömmer hennes ålder.
Robert Frost

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

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.

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00

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

Vä

Kulturfest för alla

www.romfartuna.se

Kort rapport från
Höstmarknaden i Hallsta By
Söndag 23 september

Dags igen! Förra året var det premiär och vi hade påbörjat jobbet för att kunna ta fastigheten i bruk. Mycket jobb
ligger fortfarande framför oss, men i år kan vi glädjas åt två uppnådda mål. Vi har fått vatten tack vare arbetet
som Jens Svensson gjort och el tack vare Anders Norman. Den här dagen samlades många glada utställare och
besökare till en strålande höstdag. Brasan brann fint och värmde dem som tyckte att det ibland var lite kyligt.

I Ingvarssons Bagarstuga bakade familjen av hjärtats lust och besökarstömmen dit var strid. På ladugårdsbacken
samlades flera fina veteranbilar att beundra och prata om.

Kl. 13.00 tillkännagavs Årets Romfartunabo 2018 med följande ord: Tack Markus Pettersson, för alla dina goda
insatser för Romfartuna under åren som gått. Du var under många år en viktig aktör i Romfarsspelet och Romfartuna
Stjärngossar och tillhör nu bygdens hemvändare.
I denna utmärkelse markerar vi särskilt ditt engagemang och positiva
tänkande vad avser lantbruk, där bland annat odling av solrosor för
självplock blivit årets nyhet. Överraskad, applåderad och uppvaktad
fick han sedan ta emot mångas gratulationer, bl.a. av Björn Ingvarsson
När dagen började lida mot sitt slut, varmkorven, kaffet och kolbullarna
var slut och alla var nöjda, plockade vi ihop medan några av barnen
summerade dagens fynd. Vilma och Hilma hade många småsaker att
att visa upp!
Vi tackar de högre makterna för en fin dag med bra väder, alla besökare, medarrangörer och duktiga medlemmar!

Onsdag 26/9
Oxbringa med rotmos
Torsdag 27/9
Ärtsoppa med pannkaka
Fredag 28/8 Slottsstek med sås och potatis
Vecka 40 Måndag
1/10
Isterband med dillstuvad potati
Tisdag 2/10 Raggmunk med fläsk
		
Onsdag 3/10
Kålpuddingmedkoktporatisochsås
		
Torsdag 4/10 Ärtsoppa med pannkaka
		
Fredag 5/10 Fläsknoisette med champinjonsås och		
			
stekt potatis.
Vecka 41 Måndag
8/10
Falukorv med stuvade makaron
Tisdag 9/10 Raggmunk med fläsk
Onsdag 10/10
Pannbiff med stekt potatis och sås
		
Torsdag 11/10
Ärtsoppa med pannkaka
Vecka 39

		
		

www.skultunalagarn.se

Dagens Lunch 85 kr

Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag
Välkommen till bords!

Vi lagar all mat från grunden

OKTOBER FEST/skördefest med “The Partys”
Lördag 6 oktober, kl. 21 - 01

Matservering. Fullständiga rättigheter
Representationsmiddag för företagsgrupper kl 18 - 21

Buffe 250 kr exkl . moms. Dryck ingår ej. Förhandsboka bord!

LOPPIS Lördag 27 oktober, kl. 10 - 14

Varje säljplats: 150 kr. Anmäl din medverkan senast 26 okt. till Maria, tel. 070 - 497 20 27
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

Se även menyn på gastrogate.se

Snart fyller jag jämt!

Jag är bortrest då och undanber mig
bestämt all eventuell uppvaktning.
Tack för att du respekterar det!

Johan Sannesjö

e
m
i
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Fil

Frisör

&

Shop

Välkommen
till hela familjens frisör!
Rose-Marie Alm

Centrumhuset
Tel: 755 30

Gilla oss på Facebook!

www.salongadamocheva.se

Harakers Bygdegårdsförening hälsar välkommen till

Filmvisning i Harakers Bygdegård
söndag 7 oktober, kl. 18.00
För mer information, se hemsidan www.haraker.se

g Fuktskador eller mögel?

			
g Rivning eller sanering?

072-888 40 40
www.ocab.se

g Klotter?
g Besiktning/utredning.
g Skadejour för
inbrott, fukt, brand mm

© Foto: Elisabet Sannesjö

Nu
händer
det!

Mårten Gås och Fars Dag
10 - 11 november

Nyhet

Manikyr inkl Gellack

500 kr

Gellack är ett nagellack man härdar i uv-lampa.
Hållbarhet 3-4 veckor

Välkomna

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköter-

I nästa nummer kommer mer information
om vår trevliga höstweekend.
ef
På programmet står:
Gåsamiddag, visning, Herrgårdscaféet är
öppet och aktiviteter för far ...
Martin Löving
Kock även vid
förra årets fina
gåsamiddag

ska

................................................................
Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

För bokning och information:
Telefon 0700 06 46 80
eller
bokning@svanå.se

Lions Club i Skultuna
Välkommen till
Säsongens sista Lions-loppis
Brännugnsbacken i Skultuna

Lördag 29 september kl. 11 - 15
Alla pengar från försäljningen den dagen går till “Water
Means Life” - Svenska Lions vattenprojekt i Somalia.
Inriktningen för insamlingen är i första hand att borra
brunnar och därmed ge människor på plats rent vatten
och möjlighet till bashygien.

Tack för att du Hjälper Lions Hjälpa !

Kommundelskontoret Tel. 021 - 39 38 00

(021-39 00 00)
Öppet helgfria vardagar: måndag - fredag, kl. 08.30 - 10.30
E-post: Skultuna-kommundelsnamnd@vasteras.se Info: www.vasteras.se
Besöksadress: Tibblevägen 1, Skultuna Postadress: Box 105, 726 30 Skultuna

ÅRETS LÖPARFEST!
I MORGON KVÄLL - TORSDAG 27 SEPTEMBER
Start i Surahammar. Målgång vid Kvarnbackahallen i Skultuna.
Se annonsen i förra Skultunabladet eller hemsidan: nightrun.malarenergi.se

Årets matleverantör är Gilla Grilla!

Skultuna IS håller kiosken öppen!

Kom och heja på de tävlande!

VÄLKOMMEN till en mycket trevlig kväll med många ljusupplevelser!
SKULTUNA BIBLIOTEK - Tillfälligt ändrade öppettider:

September:
		
Oktober:
		

Onsdag 26 - fredag 28 september är biblioteket stängt. Då är vi på bokmässan i Göteborg
och förkovrar oss.
Måndag 1 okt. stänger vi kl. 17.00. I stället välkomnar vi er alla till Kulturfesten i Blå Hallen
(Persboskolans matsal). Se separat annons.

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15-17

Onsdagen den 26 september
kl. 09.00 VLT
				
kl. 11.00 – 14.00 Vi åker till Rönnby på lunchträff
		och lyssnar på seniororkestern. Enligt föranmälan
kl. 13.00 – 15.30 Första tillfället av en serie med
Bild & Form-verkstad i Mötesplatsens kök vecka
39 - 46. För info kontakta mötesplatsen.
kl. 15.00 – 16.00 Lillemor & Pegasus är ute på tur
Torsdagen den 27 september
kl. 09.00 - 10.15 Mjukgympa
kl. 09.00 – 11.45 Skapande aktiviteter
kl. 11.00 – 12.00 Visning av Vallonens gym.
			
Försäljning av kort!
kl. 14.00 		
Teknikcafé
Fredagen den 28 september
kl. 9.15 – 11.00 Sköna fredag; Manikyr, handmassage, handgymnastik, lugn musik
kl. 10.00 Boule
kl. 12.30 Spelstuga
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 29 september
kl. 17.00 – 19.00 V 75 med kräftpaj.
Om du vill spela lämnar du 20 kr till mötesplatsens
personal. Kräftpaj, kräftstjärtar, bröd, kaffe och
kaka, 50 kr. Anmäl intresse!
Måndagen den 1 oktober
kl. 09.00 Golf
kl. 09.30 Underhållning: ”Fiol, munspel och sång”.
Ulla-Britt och John-Erik blandar sitt program med
folkmusik, allsång och trallar.
Vi bjuder in barnen från förskolorna att delta!
Vuxna med barn anmäler sig till Skultuna bibliotek
Endast vuxna ingen anmälan! Fri entré
kl. 13.30 Balansträning (för alla) i samlingssalen
kl. 16.00 – 19.30 Vi går på måndagsklubbens
		
kulturfest. Anmäl intresse!
Tisdagen den 2 oktober
kl. 09.00 VLT
kl. 10.00 Röris och hjärngympa i Samlingssalen
kl. 14.00 Gudstjänst på Vallonen med efter		
följande kaffe
kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen
Onsdagen den 3 oktober
kl. 09.00 VLT
kl. 10.00 – 11.00 Gymnastik och boll-kul
			
i Samlingssalen
kl. 13.00 – 15.30 Andra tillfället av serien med
Bild & Form-verkstad i Mötesplatsens kök, v. 39-46
kl. 14.00 Sabrina sjunger på äldreboendet,
avd. 1 eller 2

Tel. 021-39 39 10

Torsdagen den 4 oktober
kl. 09.00 - 10.15 Mjukgympa
kl. 09.00 – 11.45 Skapande aktiviteter
kl. 11.00 – 12.00 Visning av Vallonens gym.
		
Försäljning av kort!
kl. 14.00 Födelsedagsfest på Mariagården för
inbjudna.
kl. 14.00 – 18.00 Vi åker till Tillberga på dans!
Danzant spelar. Färdtjänst 80 kr. Biljett med kaffe
och smörgås, 40 kr. OBS! Ingen anmälan om du
tar dig dit för egen maskin.
Fredagen den 5 oktober
kl. 09.15 – 11.00 Sköna fredag; Manikyr, handmassage, handgymnastik, lugn musik
kl. 10.00 Boule
kl. 12.00 – 13.00 Rotary har årsmöte
kl. 12.30 Spelstuga
kl. 14.30 Fredagsfikat utgår
kl. 13.30 Seniorshoppen. Modevisning i matsalen
kl. 14.30 Kaffe i matsalen 20 kr
kl. 14.45 – 16.00 Seniorshoppen. Klädförsäljning
Måndagen den 8 oktober
kl. 09.00 Golf
kl. 09.00 VLT
kl. 10.00 Styrketräning i ljusa rummet på äldre
boendet.
kl. 11.30 Vi går till Mariagården på sopplunch.
Anmäl intresse till mötesplatsen.
kl. 13.30 Balansträning (för alla) i Samlingssalen
Tisdagen den 9 oktober
kl. 09.00 VLT
kl. 10.00 – 14.00 Kläd-och textilloppis.
Vid ett bord har mötesplatsen försäljning av
hantverk, äppelmos och bröd.
kl. 13.00 Önskemusik i Mötesplatsens kök
kl. 14.00 Damklubben. Studiecirkel i samlingssalen
kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen.
Onsdagen den 10 oktober
kl. 09.00 VLT
kl. 09.00 – 10.00 Brukarråd i lilla matsalen
kl. 10.00 – 11.00 Gymnastik och boll-kul.
			
Samlingssalen
kl. 13.00 – 15.30 Bild & Form-verkstad i Mötes			
platsens kök. 3:e gången.
kl. 14.00 Hembygdsföreningens bildvisning med
Stig Svärd i samlingssalen. Tema: ”En fotoresa i
ett somrigt Västmanland”. Kaffe i pausen, 20 kr.

Välkommen till
Jord • Trädgård • Stallströ

Tips!
Presentbutiken har extra öppet onsdag 10 oktober kl. 10 - 20
Då har vi rea på utvalda varor från sommaren för att få plats
med nya fina saker & kläder inför vinter & jul!

Vår växel, tel. 021- 470 48 00, är som vanligt öppen
kl. 07.00 - 16.00, alla helgfria vardagar året runt.
Ring oss alltid för beställningar eller bokning
av egen tid för köp & besök på plats
Besöksadress:
Vagersta 26, Skultuna

