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och tIps 
- från företag och föreningar

Julmarknaden på torget i Skultuna
SG:s potatis

Blomateljen i Skultuna
Skultuna Supermarket 

Hösten i Harakers bygdegård
Haraker kyrka m.m.

•
melodIKrysset, 

namnsdagar  m.m.

OBS! 
Nästa nummer 

av Skultunabladet utkommer 
24 november 

Då är det dags att berätta om 
vad som händer och erbjuds  

under december!

Årets sista nummer 
utkommer 22 december.
Då passar julhälsningar 
och händelser runt nyår 

och i januari bra!Foto ©  Elisabet Sannesjö



                                                          Hej!  
      Nu är det premiär för en, kanske tillfällig, nyordning med ett
Skultunablad i månaden. Nästa gång kommer bladet ut 24 november och då borde information om allt 
som händer i december offentliggöras. I det sena decembernumret borde vi fånga in jul- och nyårshelg-
erna samt januari månad. Sedan får vi se hur det blir.
Skrönor eller beprövad erfarenhet? Det sägs att om domherren kommer 23 oktober är det ett tecken på 
kommande köld och snö. Åska i november betyder en sträng vinter men ett fruktbart år. 10 november 
- Mårtensafton- om den dagen är grön blir det en vit julafton. Vädret 21 nov. visar hur hela vintern blir. 
Ja, det lär väl visa sig hur det blir.
Men att vi ska ställa tillbaka klockan en timme den 30 oktober då sommartiden slutar är dock värt 
att komma ihåg! Kanske går det att fånga någon poäng också på att minnas Fars dag 13 november.
Några fler poäng kan man nog få om man minns Alla svärmödrars dag 27 oktober. Svärmödrarna 
själva kanske inte känner till det så de lär säkert bli överraskade. Något ätbart finns att fira rätt ofta 
som t.ex pasta, potatis, choklad, wienerbröd, kladdkaka m.m. Listan skulle bli lång om jag räknade upp allt.
Håll koll på vilka dagar det är eller fira ändå! Kanske man kan fira att man över huvud taget har något att äta.

Kåsör denna gång är en kvinna som emellanåt kommer på besök till vår by från Skåne. Hon är både 
duktig och flitig när det gäller att skriva och gillar både släkten och sin hemby. Här delar hon med sig av 
några barndomsminnen. Att hon flyttade till Skåne tror jag helt och hållet beror på att hennes dotter och 
barnbarn numera bor där. Sedan är det ju bara en fördel att det är vackert och gemytligt där.
Välkommen Ingvor Svensson, ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö 
ansvarig utgivare

Fortsättning på nästa sida

NÅgrA miNNEN FrÅN Förr
Några hågkomster från en gammal Romfartunabo, närmare bestämt Vagersta. Namnet som alltid 
krävde ett tillägg när man kom ut i världen för att förklara att man inte kom från staden Fagersta.

Som yngst i en stor syskonskara borde man ha mycket att förtälja, men det mesta finns från skol-
åldern. 1 km:s promenadväg med diken på båda sidorna och noll biltrafik. Den röda Västerfärnebo-
bussen åkte förbi till Västerås morgon och kväll. Varje dag körde mjölkbilen runt och hämtade 
mjölken från alla bönder. Om jag gick utan sällskap blev det mitt på vägen för jag var så rädd att 
nå´n ko skulle hoppa över taggtråden och komma och stånga mig. Vägen gick mellan “Axels” och 
våra fållor.

Min syster Lillan och jag sysselsatte oss mycket med pappersdockor. Storasystrarna hjälpte oss att 
rita och färglägga nya kläder till alla. Vi hade minst 100 var!

Bror Kurt byggde en lekstuga som vi gärna var i med lite möbler, dukar och gammalt porslin.

Under sommarkvällarna var det härligt att vara i hagen, bara inte hästarna gick där. Dem var jag 
också rädd för.

Vi bodde i två hus. Elbelysning fanns i båda, men i det äldsta huset fanns ingen vattenledning utan 
på diskbänken i köket stod en stor hink som man fyllde med vatten. Värmen bestod av vedspisen i 
köket och en kamin i rummet intill. Övervåningen hade ett sovrum med kakelugn, där man satte en
brasa varje kväll så att det var rart när man gick till sängs. I kommoden stod pottan och pappa gick 
bakom knuten vid sovdags.



Fortsättning från föregående sida

I det nyare huset (från 1934) lagades all mat och bakades allt bröd. Där bodde mormor och hennes
syster Anna innanför köket. Där bodde också de äldsta pojkarna i ett rum för sig. Alla utom Kurt
som drabbades av TBC och fick eget rum på vinden efter lång tid på lungkliniken i Västerås.

I vår närmaste granngård bodde ett syskonpar, Algot och Agnes. Algot och min mamma Eva var
jämnåriga och han var så förtjust i henne, men som en annan granne sa: “Tycker hon inte om 
Algot, han som är så fet och fin?” Men Eva föredrog pappa Erik som var smärt och smal och det 
blev ett bra förhållande som varade livet ut. Av alla syskon är vi nu tre systrar kvar varav två är 
bosatt i Skultuna samhälle. Jag själv har hamnat i Skåne sedan 10 år tillbaka, men det är alltid så 
nöjsamt att göra besök i Vagersta eftersom det finns ett stort antal nära släktingar här.

Med varma hösthälsningar
Ingvor Svensson

Familjen Svensson i Vagersta en solig dag i mitten av 40-talet
Övre raden från vänster: Sven, Eivor, Margit, Birgitta, Olle, Kurt

Mittenraden från vänster: Ulrica, Uno, mamma Eva, pappa Erik, Karin
Sittande i gräset från vänster: Ingrid (Lillan), Jörgen, Ingvor



Lokala föreningar och hantverkare 
i Skultuna kommundel - se hit!

Vill ni vara med på Skultunas 
lokala julmarknad på torget?
Lördag 10:e december 10.00 -13.00

Lions club Skultuna och Mimer samordnar

AnMäLnIngSAVgIFt 100 Kr 
betalas på plats eller swish 123 208 89 95

Ange gärna vad ni säljer/gör!

AnMäLAn SEnASt 28 nOVEMBEr
till Lions/Carin Lundgren:

Carin.lundgren@quicknet.se 
eller 070-741 58 73

Traf iku tb i ldn ingar

MTY Utbildning AB
tel.  021- 548 93 92

i n f o @ m t y u t b i l d n i n g . s e
w w w. m t y u t b i l d n i n g . s e

Lions Club 
Skultuna

odlargaranterad king edvard, Folva, melody
och mandelpotatis från egen odling

                            

                            sg:s Potatis
          Hedemora

sveriges 

godaste 

knöl

tel:  070 - 719 83 55
Vi säljer även honung och sylt 

Vi står på parkeringen 
vid Skultuna IP
kl 11.00 - 12.00

fredag 21 oktober 
och 

fredag 18 november

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                    Svenne      

   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. 

 Välkommen!

Frisör &  shop   

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

Välkommen 
till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm

Skultuna Supermarket
Frukt & grönt

Varor och livsmedel
 från när & fjärran.

Bra priser & bra kvalité!
Öppet alla dagar kl. 09 - 21

Västeråsvägen 26     073-724 43 22
Välkommen 

Ät frukost som en kung, 
lunch som en prins och midddag som en fattig. 

Så mår man bra!
Engelskt ordspråk



Vecka 43   måndag - torsdag    (24 - 28 okt)
Stuvade morötter och falukorv
Köttgryta med chorizo och ris
Köttfärsgratäng med potatis
f Fredag  Filéfredag
Vecka 44   måndag - torsdag    (31 okt - 4 nov) 
Pölsa med potatis och rödbetor  
Frukostkorv, potatis och pepparrotssås
Bruna bönor med stekt fläsk
f Fredag Fläskytterfilé, stekt potatis och sås       
                      Ångad fisk med hummersås och potatis.
Vecka 45  måndag - torsdag      (7 - 11 nov)
Korv Stroganoff med ris 
Kycklingpasta
Torsk i ugnen med mos
f Fredag  Kryddig nötstek med sås och potatis                      
        Torsk i ugnen
Vecka 46  måndag - torsdag     (14  - 18 nov)
Pannbiff med lök, potatis och sås.
Kalopps och potatis
Fiskgratäng och potatis
f Fredag  Kotlettrad, bearnaisesås, stekt potatis.
                       Fiskgryta
Vecka 47  måndag - torsdag     (21 - 25 nov) 
Lättrimmad lax med mos
Kåldolmar, gräddsås och potatis.
Korvlåda med mos. 
f Fredag  Lättrimmad lax med mos
                       Fläskfilégryta med potatis

Vi lagar all mat från grunden  

dagens lunch  105 kr
salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 85 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag

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

TiSdAgAr: 
raggmunk med fläsk   

kocken 
förbehåller sig

 rätten att ändra
 i menyn

Besöksadress:  
skultuna messingsbruk. ingång: “textilen”, 1tr.

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Välkommen!

sophie söderqvist
dipl. medicinsk fotvårdsspecialist

diabetesutbildad. utbildad undersköterska

      tel. 0735 - 45 45 03

KöpES
ArMBAnDSUr   FICKUr
F.d. urmakare önskar köpa 
armbandsur i stål eller guld 

äldre fickur i silver eller guld. Behöver ej gå.
 Tel. 073 - 666 99 32

    Tack 
             till alla som har bidragit till Barncancerfonden 

             genom att ha plockat solrosor 
             i Fröbbenbo och Skråmsta. 
            Vi har idag satt in 4.190 kr 

              Anneli och Lars-Åke

      Kommande i 
  Harakers kyrka 
  Allhelgona
  Öppen kyrka kl 10.00-16.00 
  fredag 4/11 och lördag 5/11
  Minnesgudstjänst söndag 6/11 kl 18.00

Adventsgudstjänst 
Söndag 27/11 kl 15.00 med Stipendieutdelning

Julmässa 24/12 kl 23.00
Vid samtliga tillfällen medverkar Harakerskören

Välkomna hälsar kyrkvärdarna
Lennart, Inga-Lill och Anneli

Vecka 41   måndag - torsdag    (10 - 14 okt)
Dillkött. Stekt falukorv. Ångad fisk.
Stekt falukorv med ägg och stekt potatis
Ångad fisk med kokt potatis, hummersås/vitvinssås 
fFredag  Schnitzel med bearnaisesås o. stekt potatis 
                     Ångad fisk med kokt potatis, hummersås-              
                     vitvinssås
Vecka 42 måndag - torsdag   (17 - 21 okt) 
Spagetti och köttfärssås
Rotmos köttkorv 
Pannbiff med kokt potatis, brunsås
f Fredag  Fläskfile-panna med klyftpotatis 
    Rödspätta m. remouladsås & kokt potatis 

 
  



För privatpersoner

Öppet i trädgård & butiker 
onsdagar kl 10-16 

och 
enligt överenskommelse 

i god tid. ring oss!    

Nu har vi fått hem 
fina hyacintlökar

KVALItEtSJOrD   •   TrädgÅrd   •    StALLStrÖ

du hittar oss i byn Vagersta, 
11 km norr om skultuna   
adress: Vagersta 26, skultuna

tel. 021 - 470 48 00
  www.aroshandelshus.com

För företagare

OrDErMOttAgnIng, 
LEVErAnS 

& 
AVhämTNiNg

 
Alla helgfria vardagar 

kl. 07.00 - 16.00

När kommer 
våra fina 

amaryllislökar 
hem?

håll utkik 
på hemsidan, 
Facebook eller 

ring oss!
 



Ring för leverans eller avhämtning

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

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

putsarbeten

Förskolan Åkesta AB
Vi har lediga platser till hösten!

Välkommen till en förskola 
med individen i centrum och 
skogen som närmsta granne.

Hör gärna av er så bokar vi in ett besök.

Tel: 021-33 01 32
Mail: pedagogerna@forskolanakesta.se

Hemsida: https://forskolanakesta.se

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







   NamNsdagar t.o.m. nästa nummer          Kom ihåg Fars dag 13 november                 
   - nr 18, torsdag 24 november 2022 - 

 grattis alla små & stora namnsdagsbarn!

Torsdag     13 okt Berit   Birgit
Fredag      14 okt Stellan
Lördag     15 okt Hedvid   Hillevi
Söndag     16 okt Finn
Måndag  17 okt Antonia   Toini
Tisdag   18 okt Lukas
Onsdag     19 okt  Tore   Tor
Torsdag     20 okt Sibylla
Fredag        21 okt     Ursula   Yrsa
Lördag     22 okt Marika   Marita
Söndag   23 okt Severin   Sören
Måndag      24 okt Evert   Eilert
Tisdag     25 okt  Inga   Ingalill
Onsdag     26 okt Amanda   Rasmus
Torsdag     27 okt Sabina
Fredag      28 okt Simon   Simone
Lördag    29 okt Viola 
Söndag   30 okt Elsa   Isabella
Måndag    31 okt Edit   Edgar 
Tisdag        1 nov Allhelgonadagen
Onsdag        2 nov        Tobias   Tim

Torsdag       3 nov Hubert Hugo
Fredag           4 nov   Sverker
Lördag        5 nov Eugen  Eugenia
Söndag     6 nov Gustav Adolf
Måndag        7 nov Ingegerd   Ingela
Tisdag       8 nov  Vendela
Onsdag       9 nov Teodor   Teodora
Torsdag    10 nov Martin   Martina
Fredag        11 nov   Mårten
Lördag      12 nov Konrad   Kurt
Söndag   13 nov Kristian  Krister
Måndag      14 nov Emil   Emilia
Tisdag     15 nov  Leopold
Onsdag      16 nov Vibeke   Viveka
Torsdag     17 nov Naemi   Naima
Fredag        18 nov   Lillemor   Moa
Lördag      19 nov Elisabet   Lisbet
Söndag     20 nov Pontus   Marina
Måndag      21 nov Helga   Olga
Tisdag    22 nov  Cecilia   Sissela
Onsdag     23 nov Klemens
Torsdag     24 nov Gudrun   Rune

Krysset 
för vecka 46
fanns inte 

tillgängligt vid detta 
nummers tryckning.

Krysset 
för vecka 47 
kommer ut i 

nästa nummer av
 Skultunabladet!

Lycka till med 
kryssandet! 



Lasses Däck & Motor
Hagby 16   070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

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 ! 

Premiär för 

Blomateljen 
i Skultuna

Lördag 29 oktober  kl. 10 - 14

Vi bjuder på 
korv med bröd (så långt det räcker) och 

ponnyridning för barnen

FiNa erbjudaNdeN
Orkidéer, 2 stänglar, 99 kr   (ord.pris 229 kr)

    Höstljung                  35 kr

Nu tar vi över Skultuna Blomsterhandel!

  Krongjutarvägen 16. Vid Skultuna Torg
               Tel. 021 - 706 54 

Öppet:      Måndag - fredag   kl. 10 - 17 
  Lördagar                 kl. 10 - 14 

                  (Söndagar stängt)

Välkommen hälsar Lovisa!

    
                                                 

              PrO.se-skultuna

skultuna messingsbruk och iCa Hallen skultuna 
för lotterivinster till vårt 70 årsjubileum!

StOrt tACK 
till

Med varje sann vänskap  
bygger vi vidare på grunden 

som världens fred skall vila på.
Mahatma Gandhi

(1869 - 1948)

Byt karmlister - spar pengar!
Karmlister ska bytas med jämna mellanrum 

för att minska drag och därmed energiförluster. 
Jag kan göra jobbet!

Välkommen att ringa mig för information.
Tony   076 - 906 25 63



 

 

 

 

19/11 Julmarknad
kl. 10 - 16

med marknadsstånd och tunnbröd m.m.
Vill du delta med bord, 

kontakta Inga-Lill, tel. 073 986 83 29 

Harakers Hembygdsförening och Harakers Bygdegårdsförening

Hösten i Harakers Bygdegård

16/10 Teater 
kl. 15.00

Ågust och hans vänner 
(med stöd av Riksteatern i Västmanland)

 
Förköp av biljetter: 

Inga-Lill 073 986 83 29 eller 
Margau 070 497 24 38

29/10 Städdag, kl. 10 - 14
Vi gör vinterfint både ute och inne.

2/11 Medlemsträff, kl. 18.00
Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!

7/12 Bokcafé, kl. 18.30
Tips på bra läsning under julen!

Välkommen!


