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Lions Club i Skultuna 
Hösten rullar på och utan att vi riktigt förstår hur, så klappar julen på dörren.
Årets lokala julmarknad på Skultuna torg blir lördag 10 december. 

Mer information kommer i nästa nummer av Skultunabladet.
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      Hej!  
      Mitt i oktober och nu har jag upplevt årets första snö! Ja, inte här förstås, men en   

       tur till Sälen i helgen bjöd på en försmak av vintern. Den där snön som så ofta
kommer där vid just den här tiden ligger visserligen inte kvar mer än några timmar, men påminner i alla fall om vad 
som är på gång. En sväng förbi Rättviks marknad hann vi också med. Egentligen är det ju omöjligt med ett kort besök 
där. Marknaden är gigantisk och innehållsrik och varje år tror jag att nästa år får jag nog mer tid över för att stanna 
till. Å andra sidan är ett kort besök bättre än inget alls och det gäller ju för övrigt i många sammanhang. 
Kåsören denna gång är en ganska ny bekantskap för mig, men hon har hunnit figurera några gånger här i Skultuna-
bladet och fler lär det bli hoppas jag. Med både skinn på näsan, social kompetens, målmedvetenhet och engagemang
finns hon här mitt ibland oss och det är klart att jag blir imponerad! Välkommen Emma Hermansson, ordet är ditt! 
Elisabet Sannesjö, 
 ansvarig utgivare

Fortsättning från föregående sida.                   Tänk om jag inte varit öppen för att lära mig eller uppleva något nytt? 
Då hade jag aldrig fått lära känna alla underbara människor som nu är en del av mitt liv: Acke och Lillemor, Fimpen, 
Kurt, Rolf, Tord, Lennart och Tuula, Bosse, Lasse, Sven-Erik, Anders, Kalle och Marie och många, många fler under-
bara personer. Utan alla dessa människor jag lärt känna bara de senaste åren hade jag aldrig fått lära mig hur 
man går tillväga när man harvar ett gärde, hur man ställer in en såmaskin, hur man trär en självbindare, hur man 
ställer in ett tröskverk, hur djupt man plöjer en fåra och hur man monterar en startmotor. Jag kanske inte hade 
blivit mindre lycklig om jag aldrig fått lära mig det men jag vet i alla fall att jag är lycklig nu av att jag fått den 
kunskapen och de vännerna!
Min vardag ser väldigt annorlunda ut mot för några år sedan då jag sprang till tunnelbanan för att hinna, stod i kö
på Essingeleden med bilen för att ta mig fram någonstans, tog en taxi hem på kvällen för att känna mig säkrare.
Nu består vardagen av att klyva ved till köksspisen, plocka äpplen i trädgården och koka kaffe på spisen. Om det 
är bättre idag? För min del så är det utan tvekan bättre. Visst kan jag bli stressad av att äpplena ibland ligger kvar, 
trött av att klyva den där himla veden när termometern står på -15 ute och 12 i köket, för att inte tala om när 
kaffepannan glöms bort på spisen… Men den stressen och tröttheten är ju egentligen bara en droppe i havet 
och försvinner väldigt snabbt och lätt när jag påminns om var jag befinner mig.
Ibland kan man bo nästan ett helt liv på en plats utan att någonsin få en känsla av att vara hemma. Sen finns de 
där unika stunderna när man kliver ur bilen, av tåget, flyget eller något annat färdmedel och genast känner att 
här är hemma! För mig var Romfartuna en sån plats. Visst har jag bott på ställen där jag trivts och haft en känsla 
av hemma, men det har ofta behövt ta sin tid innan den känslan infaller. När jag flyttade till Romfartuna infann
sig den känslan nästan på en gång. En kombination av miljön, människorna runt omkring mig och platsen som 
sådan tror jag var det som skapade mitt nuvarande hem så snabbt. Även om det är långt till närmsta granne och 
jag kanske inte egentligen har så bra koll på vem som bor var och vad folk heter i närheten, så känner jag mig 
ändå otroligt trygg även när de mörka höstkvällarna kommer smygande och vinden viner runt husknuten.
Slutligen måste jag bara få skriva lite om mitt senaste äventyr, och det var ett stort äventyr må ni tro! Traktorer 
igen (så klart)! Helgen den 24-25/9 i år fick jag möjlighet att vara en av fyra som representerade Västmanland  

  i årets upplaga av SM i veterantraktorplöjning. Och vilken  
  upplevelse det blev sen! Med hjälp av de andra tre tävlande  
  från trakten (Sevalla och Irsta) fick jag hjälp att transportera mitt  
  tävlingsekipage till Kil i Värmland. Det var en vacker transport  
  bestående av fyra gamla traktorer och dess plogar lastade på  
  lastbilsflaket som rullade in på tävlingsplatsen tidigt på lördags-  
  morgonen. Under hela lördagen hade vi möjlighet att träna på 

   vår plöjning på den nya jorden och göra de inställningar som  
  behövdes på plogarna. Det fanns även gott om tid att prata med 

   andra tävlande. Eftersom de tre andra västmanlänningarna  
  tävlat flera gånger förut kände de redan flera av de andra 

tävlande och jag blev presenterad för många trevliga människor. Dock bara män i veteranklassen, så där var jag
ensam kvinna, men inte yngst i alla fall. 
Samtidigt med veteranplöjningen gick hästplöjning av stapeln samt plöjning med moderna traktorer, så det var 
ett stort arrangemang och mycket att ta in. På söndagen var det så dags för själva tävlingen. Det var genomgång
med domarna innan defilering och presentation av de tävlande. Gissa paniknivån hos mig när min traktor får för 
sig att inte starta inför defileringen! Som tur var hade jag ett bra team med mig som snabbt avhjälpte felet: 
gammal traktor innebär gamla delar vilket kan innebära att växeln fastnar… Nåväl, den startade fint till slut och 
krånglade inget mer efter det. 
Vi hade alla fått en teg på 80×20 meter att plöja och ca 2 timmar och 20 minuter på oss. Jag inbillade mig själv 
länge och väl att jag inte var nervös, men måste erkänna att ju närmare start vi kom desto mer nervöst blev det. 
Mitt tävlande flöt på hyfsat bra och jag hade inställningen att i alla fall försöka slutföra. Två timmar efter start 
var jag färdig och relativt nöjd ändå. Jag insåg dock att de andra plöjarna runtomkring mig var mycket duktiga, 
så nu blev det en lång nervös väntan på resultatet. Under tiden lastades traktorerna för hemfärd och vi fick en 
chans att prata om hur det hade gått och hur vi kände. 
Resultatet då? Jo, efter en lång stund kunde jag konstatera att jag slutade på en 11:e plats av 15, 10:e på SM då 
en ålänning var strax före (räknas inte in i SM). Måste nog kalla det ett lyckat resultat för en debutant på SM som 
inte har särskilt många plöj-timmar bakom sig.
Nu blev det här en sån där krönika som handlar om mig och traktorerna. Förhoppningsvis har några av Skultuna-
bladets läsare hängt med ända till slutet. Tack för att du läst och jag hoppas att du fått ut i alla fall något av 
intresse ur min text. Kanhända vi möts på nå´t gärde nånstans? Tack för mig! /Emma

De nya upplevelserna och kärleken ...
Hej! När jag fick förfrågan om att skriva en krönika i Skultunabladet tänkte jag genast att det måste bli något med 
traktorer! Sen tänkte jag att det kanske blir väldigt tråkig läsning för många, särskilt om man inte är det minsta 
intresserad av ämnet. Ska jag berätta om mig själv? Kanske intressant för vissa, men förmodligen ganska trist för 
andra. Samtidigt är ju den här krönikan min så jag behöver ju egentligen inte fundera på om andra är intresserade
att läsa eller inte. Jag kan ju faktiskt skriva om precis vad jag vill. Vad jag förstått så bör man i alla fall ha någon 
slags anknytning till bygden. Det har jag i alla fall, som boende i södra delen av Romfartuna sedan ca 5 år tillbaka 
kan man väl ändå kalla det anknytning. Och då kommer ju genast det där med traktorerna in i alla fall… 
Efter en uppväxt i radhus-område i Roslagen till lägenhet i skärgårdskommun vidare till lägenhet i Stockholms
närområde så hamnade jag slutligen på den lilla gården på gärdet något söder om Romfartuna kyrka. Med traktor-
garage på gården och en lite plätt utanför staketet att odla på så hade jag inte mycket till val. Traktorer har väl 
inte haft någon större plats i mitt liv tidigare, men det är svårt att värja sig när man väl provat på att köra lite.
Det är ju så himla kul. För min del handlar det dessutom om ett visst märke och en viss ålder på fordonen. 
Några av er har säkert läst det jag tidigare skrivit om Grålleklubben i Västmanland som håller till vid Romfartuna 
   kyrka och harvar, sår och plöjer. Så då förstår ni att det är Grålle (Ferguson)  

  40- och 50-tal som är mitt gebit. På bara några få år har jag gått från att  
  vara måttligt intresserad av en traktor till att ha bytt min första startmotor, 

   kört mitt första SM i plöjning och varit på otaliga aktiviteter involverandes  
  gamla traktorer av alla de slag. Ofta får jag frågan hur det kommer sig att 

                                                 jag hamnat där jag hamnat. Det finns nog bara ett svar på det: Kärleken. 
   Kärleken till mannen, kärleken till gården, kärleken till traktorn och  

  kärleken till alla de människor som hör till!
   Men livet består ju inte bara av traktorer även om det ibland känns så.  

  Jag har mitt jobb som förskollärare i Sala på dagarna och familj och vänner 
   på västkusten att hälsa på. Dessutom har jag den kanske mest fasta punkt 
i mitt liv, sommarstugan i Dalsland. Eftersom den funnits i familjen bra mycket längre än jag levt, så är det också 
den som får symbolisera den fasta punkten i livet. Varje sommar sen jag föddes (och andra tider på året) har spende-
rats vid Vänerns kluckande vatten, njutandes av ibland lugnet och ibland stojet från kusiner i mängder och på 
senare år syskonbarn i full fart. 
Traktorerna ja, eller Grållen närmare bestämt, är en kanske något udda hobby för en kvinna 35+ idag. Och visst 
märker jag på de träffar jag är på att jag är ganska unik i mitt slag. Men trots det så har jag aldrig mött annat än 
positiva människor som välkomnar mig in i gemenskapen kring dessa veteranare. Det blir ganska naturligt att det 
är äldre herrar som samlas kring dessa fordon även om en och annan yngre man och för den delen äldre kvinna
smiter förbi emellanåt. Nu har jag turen att vara fostrad, och kanske till viss del har en personlighet också, som 
gör att det inte spelar någon roll för mig om du är man eller kvinna, gammal eller ung. Är du en intressant 
människa så blir jag förmodligen intresserad av dig. Och visst är det så mycket roligare när vi alla kan dela med
oss av våra erfarenheter och kunskaper oavsett om det är från arbetet i grusgropen på 40-talet, kassan på Domus 
på 70-talet eller förskolans värld 2016. Trots allt har vi ju alla något vi kan ge och säkerligen någon ny kunskap
vi kan ta till oss om vi bara är öppna för det.                                                                             Fortsättning på nästa sida



        
 

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   

Telefon: 076-945 76 76    
e-post: Skultunais@hotmail.com     www.skultunais.se       

Vi ses i SIS på idrottsvis

Det här händer på Skultuna Brukshotell i höst :
Tro det eller ej – men julbordsbokningarna är redan i full gång! 
Vi gör som vi gjort de senaste åren och dukar upp till en fantastisk 5-rätters 
jul-inspirerad a la Carte.                                                Välkomna att boka bord!

Vi har även öppnat för lunch igen och kommer att hålla öppet under hösten 
                under följande tider:

                      Tisdag - fredag, kl. 11.30 - 14.00       Lördag kl. 12.00 - 15.00         Välkomna!

Fotbollssäsongen är nu avslutad 
och samtliga lag har gjort bra säsonger. 
A-laget klarade en stark femteplats under
första året i fyran.

                  Skridskokul 
      startar 
                          tisdag 15 november 

         kl.17.00
Välkommen med anmälan senast 31 okt.!

Vi gratulerar vinnarna i SIS-tipset
  1:a   Ritha Lindh
  2:a   Lucas Pennanen
  3:e   Elina Pennanen
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            Lördag 15 oktober

      
 Insläpp från kl 19.00

Bandet börjar spela kl. 21.00
Entré 150:-   Chaffisar gratis!

Kontakperson: Maria Jansson 
Tel: 070-497 20 27 

E-post: rockabillyladan@telia.com

Gilla oss på facebook
Skultuna Lagårn/Rockabillyladan

The Moonshine 

Rock-A-Billy Trio

Lördag 22 oktober, kl. 10 - 15
Loppis

Boka bord på telefon 070-497 20 27

Matservering & 
fullständiga rättigheter

www.skultunalagarn.se

       Söndagsdans 16 oktober

Insläpp från kl. 17.30. 
Bandet spelar mellan kl 18.00 - 22.00

Entré 170 kr

Dreams

Förhandstips!
Fredag 28 oktober 
Tom Rocker band 

med Rickard Svanström

Söndag 30 oktober 
Mannerz och Horizont

Det händer på ...

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Odlargaranterad King Edvard, Folva, Serafina 
och mandelpotatis från egen odling

Tel: 070-719 83 55

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Förhandstips, försäljning 
kl. 11 - 12, vid Din-X Macken i Skultuna. 

 •	 Fredag		 28	oktober	
	 •	 Fredag		 25	november	
	 •	 Torsdag		 15	december

Sveriges 

godaste 

knöl

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Nu är det dags ... 
 att lägga saxarna på hyllan och njuta av det  
 goda livet som pensionär efter 45 år som er  
 frisör. Jag vill passa på att tacka alla kunder  
 och vänner för dessa år och hoppas att våra  
 vägar möts framöver.

Roger Öhberg
Tel. 021-700 86      0705-19 23 37

Rogers Herrfrisering



  
 
         
                     
  

       

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se
E-postadress till vår myndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

VALLONENS MÖTESPLATS 
Vallonvägen 15 - 17      Telefon 021 - 39 39 10

På “G”
•

ISHALLEN
Vi har nu is i Kvarnbackahallen!

Allmänhetens istider anslås i 
ishallen och på Västerås stads 

hemsida.

•
ÖPPNA FÖRSKOLAN

Du kommer väl ihåg... 
Temafrukost kl. 09.00. första 
onsdagen i varje månad under 

hösten.

Skultuna bibliotek
Nobelpriset i litteratur, vem ska få det i år? 
Är det dags för en poet, en amerikan eller en japan?

Välkommen till biblioteket torsdag 13:e oktober kl. 12.45 
på lite enklare förtäring och för att tillsammans höra nobelpris-
tagaren tillkännagivas.                                  Kl. 13 börjar sändningen!

Kort rapport från Ledningslöpet
Det blev ett mycket lyckat lopp med 505 anmälda deltagare! 
Vinnare av 13 km slingan blev Efrem Brhane på tiden 45,40.
Damernas 13 km vanns av Erika Jannborg på tiden 54,49.  
5 km slingan sprangs på ca 20 minuter. 
För hela resultatlistan se www.ledningslopet.se

Onsdagen den 19 oktober
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Seniorshoppen har modevisning i 
  samlingssalen
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans 20 kr
kl. 14.45  Försäljning i samlingssalen
Torsdagen den 20 september
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter inställt
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 12.00 Måltidens dag. Boende, besökare och 
  personal äter tillsammans. Boka mat  

 om du inte äter på Vallonen varje dag!
kl. 14.00  PRO med Maria Agstam Häggkvist
  Underhållning, Kaffe & smörgås, 30 kr
Fredagen den 21 oktober
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.00  Skultuna Rotarys lunchmöte. Föredrags-
  hållare berättar om Ryla ungdomsprojekt
kl. 14.30  Fredagsfika 
Poliovecka vecka 43 - Poliodagen 24 oktober
Veckan inleds med att information om polio finns
tillgänglig i samlingssalen och entrén. Detta är ett 
samarbete med Skultuna Rotary. Vi samlar in pengar 
till poliobekämpningen. Information och insamling
finns även på Skultuna bibliotek och Vallonens 
mötesplats har ett poliolotteri.
Måndagen den 24 oktober
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik ute eller i entrén
kl. 13.30  Balansträning med Annica för boende 
  på Vallonen och i samhället. Gratis
kl. 14.00  Bildvisning från höstens Gysingeresa
  Efteråt dricker vi kaffe tillsammans. 20 kr
  Dagens fikapengar går till Polio
Tisdagen den 25 oktober
kl. 09.30  VLT Läsning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Bingo
Onsdagen den 26 oktober
kl. 09.30  VLT Läsning
kl. 10.00  Högläsning
kl. 11.00  Sittande Zumba i entrén. Gratis
kl. 14.00  Kulturcafé med ”Lars Hedberg”
”I okända poeters sällskap” Inträde & fika, 40 kr

Onsdagen den 12 oktober
kl. 09.30   VLT läsning
kl. 10.00   Högläsning på 15
kl. 10.00-12.00  Agneta Nyström från uppsökande
   verksamhet finns på plats och  

  visar ryggsäckar med bra 
   material. Entréen.
kl. 11.00   Gymnastik
kl. 14.00  Stig Svärd, Skultuna Hembygdsförening,
  har visning av bilder från Skultuna bruk 

 Thors hammar, Grillby och Keijsers 
  metallfabrik. Alla med stark koppling till  

 Västerås. Vi dricker kaffe i pausen, 20 kr
kl. 18.00    Stick-café
Torsdagen den 13 oktober
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 09.30 – 11.00  Rollator-café. Kom och serva din 

   rollator! Passa på att ta en fika 
kl. 11.00    Gymnastik
kl. 14.00    Bingo i hobbylokalen. 
    Vi fikar efteråt!
Fredagen den 14 oktober
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 13.00  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika 
Lördagen den 15 oktober
kl. 17.00 – 19.00  V75. 
Vill du vara med och spela? Ge 20 kr till Helge 
eller Pia. Anmälan senast den 13 oktober. 
Vi äter pizza, pris 50 kr, med kaffe och kaka
Måndagen den 17 oktober
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik ute eller i entrén
kl. 13.30  Balansträning med Annica för boende  

 på Vallonen och i samhället. Gratis
Tisdagen den 18 oktober
Seniordagen på Aros Congress. 
Program finns i Vallonens månadsblad
kl. 09.30  VLT läsning
kl. 14.00  Allsång med Fotbollsgrabbarna 
  i matsalen. Kaffe i pausen, 20 kr
  Lotteriförsäljning

Bild från starten före loppet. Utlämning av chip & västar till alla startande,



Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

www.handelsbanken.se/skultuna 
telefon: 021 - 16 44 50

Handelsbanken

Vi finns här lokalt för din skull
Vänligen kom in och träffa oss

eller boka en tid

E-post: skultuna@handelsbanken.se
Telefon: 021-16 44 50

Vi önskar dig varmt välkommen
Johan, Amanda och Ville

 

Nu är det nära ...

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.
  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14  | vasteras@eldabutiken.se

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

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

putsarbeten

På tal om älgjakt
En älg stod vid en bäck och tvättade sig. 

En annan älg undrade vad han höll på med och fick 
till svar: Nu när älgjakten närmar sig är det säkrast 

  att vara ren.                                                                               Ur Lilla Jägarboken


