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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  
Nästa Nummer: Onsdag 7 okt.  BOkNiNg/uNderlag: snarast, men senast tOrsdag 1 okt. kl.12
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

Kurser anpassade för alla kunskapsnivåer!
Vill du lära dig rida? Bli en bättre ryttare? Hoppträna?
Vi vill gärna se dig och höra dina/era önskemål, stora som små, med eller utan erfarenhet.

Kurser för ungdom, barn och knattar från 4 år och uppåt.
Ring oss så berättar vi mer om våra nya kurser och vad vi kan erbjuda. 
Anmälan och information per telefon.

Vardagar kl. 9 - 11 
Telefon 0224 -242 43

Alla är välkomna!                                                                                               Hemsida: ridskola.grallsta.se

                   Grällsta Ridcenter Sala    
RidSkolan inföR höSten!

IntroduKtIons-
priS pÅ KurSEr 
undEr höSTEn



                                                                     Hej!     Kanske har vi lite lättnader att välkomna beträffande coronarestrik-
                                                       tionerna, men det är ändå inte läge att ropa hej än... Allt hänger på   

                                                      fortsatt försiktighet och att vi lärt oss något av det senaste halvåret. 
Egentligen finns det mycket att fira - varje dag om man vill! Födelsedagar, namnsdagar och alla de dagar 
som är tilldelade en eller flera områden som kan uppmärksammas/firas/högtidlighållas. 
Exempel: 29 sept. är det Kaffets dag, Återvinningens dag, Internationella hjärtdagen, Alla soffpotatisars dag, 
Internationella pussdagen och Resandefolkets dag. 1 okt. Internationella dagen för äldre, Bröstcancerdagen, 
Svenska flaskans dag och Vegetariska världsdagen. 2 okt. Internationella icke-våldsdagen och Lantbruks-
djurens dag. 3 okt. Alla pojkvänners dag. 4 okt. Kanelbullens dag, Djurens dag, Internationella vodkadagen 
och Samåkningsdagen. 5 okt. Internationella barndagen o.s.v.  o.s.v. Hipp, hipp, hurra!
Kåsör den här gången är en kvinna som är född och uppvuxen i vår kommundel. Vi har känt till varandra 
i många år men inte stött ihop närmare förrän på senare tid, eftersom vi nu har en del uppdrag gemen-
samt i demokratins tjänst. En framåt kvinna med skinn på näsan, stolthet över hembygden och en hel 
del klokt att säga. Välkommen Margaretha!                                                   
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

V esuvio

FrÅn lAnTiS Till ”STAnArE” 
Vem vet om det är bra eller dåligt? 

Livet tar liksom sina egna vägar. Vi vet så lite om vilka livsvägs-korsningar som kommer. Väljer vi 
att gå rakt fram, höger eller vänster? Huvudsaken är kanske att inte stanna för länge i korsningen. 
Bara välj och låt vägen forma oss.
Så mycket spännande och roligt, givande och också fruktansvärt krävande och energikrävande 
livet utsätter oss för. Man säger att det kommer alltid något gott ur det som sker, och ja, visst 
gör det. Det blir liksom som det blir. Vi vet bara inte om det är bra eller dåligt.
Har ni hört om Mästaren som bodde i en bergsby i Tibet som hade en gammal häst? Hästen var 
verkligen hans livskamrat och trogna arbetskamrat. En dag försvann hästen och allt ställdes på 
sin spets. Hästen hade aldrig varit borta förut. 
Befolkningen i byn vandrade upp till Mästaren och beklagade det inträffade;
”- Mästare, mästare, vilken sorg att din kära häst försvunnit.”
Gubben svarade;
”- Ja, vem vet om det är bra eller dåligt”, sen vände gubben in igen och folket återvände till byn.
Efter en tid återvänder hästen hem till sin Mästare. Med sig har den 200 vildhästar i följe. Samma
sak händer igen. Folket i byn vandrar upp till Mästaren och hurrar och gläds samt gratulerar 
Mästaren.
”- Mästare, Mästare, vilken lycka att hästen återvänt och har så många vildhästar med sig!”
Gubben svarade åter med balanserad röst;
”- Ja, vem vet om det är bra eller dåligt”, sen vände gubben in igen och folket återvände till byn.
Tiden gick och hästarna trivdes. En dag bestämmer sig Mästarens son för att testa att rida in en 
av vildhästarna och hoppar upp på en av hästarna och drar iväg. Hästen slänger av sonen, som
bryter både ben och armar. 
Återigen får byborna anledning att ta sig upp till Mästaren och beklagade sonens olycka. 
Återigen svarar Mästargubben;
”- Ja gott folk, vem vet om det är bra eller dålig.”
Han vänder in i stugan igen och folket återvänder lite förbryllade i sinnet åter till sin by.
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Trubadur Tobbe 
lördag 26 september kl. 21.00

Boka gärna bord ! Begränsat antal platser. Kom i god tid ! 

Välkommen!

  Våra öppettider:
  Måndag - torsdag  kl 11 - 22
          Fredag och Lördag 

från kl 11 till sent
Söndag  kl 12 - 22

  Telefon 021-704 30V esuvio
ReSTauRang & PizzeRia

 Servering  •  Avhämtning  
Västeråsvägen 19, Skultuna.  Tel. 021-704 30

     

Någon tid går och Tibets armé tar sig in i bergsbyn. Där hämtar de in alla unga hästar samt alla 
friska pojkar att tjäna kriget.

Vilka vägval gjorde tjejen som vandrat i ko-skit, suttit på traktorn med mössan nerdragen och 
sovit till pappa Hugo´s skönsång. För jobba gjorde de - nästan jämt! Både mor och far var sanna
entreprenörer med villkorslös plikttrogenhet. 

Som 6-åring satt hon på brorsan Lars-Åkes moped, men nådde inte ner till pedalerna. Hon lärde
sig som 7-åring att köra traktor. Att leva bland djur och motorredskap var, och är fortfarande, 
förenat med stora risker. Vi utsätter oss och utsätts för livets prövningar och vägskäl. 

Så blev det med oss barn på Spånga Gård i Haraker också. Alla positiva nyfikna entreprenörer, 
med ett stort mått kärlek till livet, den stora släkten och jorden. Lusten till nytt och spännande, 
att göra kloka, medvetna val. Att våga fylla på ”nuet” med nya upplevelser och utmaningar. “Våga 
smida medans järnet är varmt!” sa alltid pappa Hugo. Ja, vem vet om det är bra eller dåligt? 

Det blir liksom som det blir. Ibland kämpar vi i motvind och ibland funderar man varför det går 
så lätt? Men spännande blir det! För varje dag har något nytt att ge. Ibland möts vi av arga 
människor och ibland får vi ett leende eller ett gott skratt. Alla skeenden, alla tillfällen ger oss 
påfyllnad av erfarenheter. 

Lantisen från Spånga blev en ”stanare” och fastighetsmäklare.

Margaretha Humble   
Tidigare Bertilsson 
från Spånga Gård, Haraker
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Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

Vi är skyldiga att säga våra vänner 
sanningen, hur behaglig den än är.

Magnus von Platen

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

    
                                                 

              prO.se-skultuna

            Tisdagar
                   mellan kl. 9 - 11
Öppet hus i lokalen!

   Nybryggt kaffe & uppkopplat internet 
   Vi ses där! 

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Nu är vi på plats efter sommaren!
Öppet vardagar kl 10 - 17

Med kunskap, service och omtanke
 finns vi för dig både i sorg och glädje

Vi förmedlar även blommor inom Sverige och i hela världen
Välkommen!

Vi finns vid Skultuna Torg.    Krongjutarvägen 16.    Telefon 021-706 54    
Jour dygnet runt på tel. 070-511 11 95

Skultuna blomsterhandel och begravningsbyrå

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 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 
Vecka 40   måndag - torsdag
   Flygande Jacob med ris
   Falukorv i ugn med mos     

  Wallenbergare med mos, ärtor och skirat smör
fFredag  Kotlettrad med stekt potatis och bearnaisesås   

  Rödspätta med kokt potatis och remouladsås
Vecka 41 måndag - torsdag 
  Biff Stroganoff med ris
  Pannbiff med kokt potatis, lök och brunsås   

 Fläsk och löksås med kokt potatis
fFredag Schnitzel med stekt potatis och sås     

 Torsk i ugnen med mos

tisdAgAr 
även raggmunk med
fläsk och lingonsylt

torsdAgAr 
även ärtsoppa
med pannkakor

 

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com
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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 ! 

Namnsdagar 
fram till nästa nummer, nr 18, 7 okt. 2020 

  

  Onsdag     23 sept Tekla, Tea  

 Torsdag   24 sept Gerhard, Gert  

 Fredag        25 sept Tryggve   

 Lördag        26 sept  Enar, Einar

  Söndag    27 sept Dagmar, Rigmor

  Måndag    28 sept Lennart, Leonard  

 Tisdag    29 sept Mikael, Mikaela  

 Onsdag       30 sept Helge   

 Torsdag   1 okt Ragnar, Ragna  

 Fredag       2 okt Ludvig, Love  

 Lördag      3 okt Evald, Osvald  

 Söndag    4 okt Frans, Frank  

 Måndag     5 okt Bror   

 Tisdag    6 okt Jenny, Jennifer  

 Onsdag     7 okt Birgitta, Britta

grattis alla namnsdagsbarn!

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

Välkommen 
till oss!

Den kloka kvinnan blir glad 
när hon anses vara vacker. Den vackra kvinnan 

blir glad när hon anses vara klok. 
Selma Lagerlöf

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning

Ring för leverans eller avhämtning

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

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm

Frisör &  shop   

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



SKulTunA BiBliOTEK

Bullan barnscen, på Skultuna bibliotek
lördag 17 oktober kl. 14. 

Maskresan med Hedmans Teater
Följ med på en underbar resa full av roliga möten samt lekfulla ramsor och 
sånger, men framför allt ett gäng underbart fantasifulla maskar. Från 2 år.
Gratis biljetter hämtas/bokas på skultuna bibliotek, tel 021 39 38 25
Alla barn bjuds på saft och bulle efter föreställningen

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





 

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

 Välkommen!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08


