
•    2020Onsdag 7 okt.  Vecka 41    Årgång 53Nr 18 •   

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  
Nästa Nummer: Onsdag 21 okt.  BOkNiNg/uNderlag: snarast, men senast tOrsdag 15 okt. kl.12
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

Dags för historiska aktiviteter även här, med naturen, 
viltvård, spänning, tålamod och kamratskap i siktet.
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                                                                      Hej! 
   Så har vi väl förhoppningsvis överlevt kanelbullens dag som var i 
söndags (4 oktober). Om man vore älg gäller det  nu istället att försöka överleva älgjakten som börjar här på 
måndag (12 oktober). Alla har vi visst våra bekymmer att fundera över ... eller beroende på förmåga, inte 
alls fundera över. Det blir som det blir och hösten är i alla fall vacker och njutbar. Särskilt när vi får några 
vänliga solstrålar som smeker över träd och marker.

Som en enkel rapport från naturen kan jag berätta att den där räven som fanns med i nr 16 av Skultuna-
bladet (9 september) hittills har klarat sig bra och har gästspelat flera gånger hos oss. Barnen har fått tillfälle 
att mata honom och så även jag. Både skinka och korv fungerar bra.

Kåsör den här gången är en favorit i repris. Nu blir han därmed en av få som varit med mer än en gång. 
Förra gången han kåserade var för drygt 7 år sedan, nämligen i nr 6, 2013. Då skrev han under rubriken 
“Vår fantastiska hembygd, blåsippor och norrsken”. Vi har en mångårig historia ihop - allt från Romfars-
spelet, ständiga kontakter för Skultunabladet och små vardagliga frågor. Genom sitt djupa engagemang i 
Norrbo församling, särskilt för ungdomar, är han välkänd av många. Ibland har vi också haft turen att få 
ta del av hans goda musikaliska förmåga och vackra sångröst. Välkommen hit igen Oskar Lässman!
                

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

Fortsättning på nästa sida g

En gammal Amazon, 
med lister och krom

  Det är något särskilt med att köra en gammal Volvo. Känslan av att greppa 
 den stora bakelitratten och låta bilen tryggt och säkert föra dig dit du vill. 

  Öppna den trekantiga ventilationsrutan och  känna fartvinden i ansiktet. 

  Det händer då och då att min fru Annica och jag drar iväg med vår Ruth, 
  en skifferblå Volvo Amazon av 1961 års modell. 

Varför heter hon just Ruth? Jo, namnet är taget
efter den första ägarinnan, förskolelärarinnan 
Ruth Jeppsson, som i trakterna av Sköldinge i 
Sörmland susade runt på grusvägarna så gruset 
sprutade i kurvorna. 

Nu kör vi (oftast) betydligt lugnare. Jag i kostym, 
nylonskjorta, smal Trevira-slips och lämplig 
huvudbonad. Annica i en lika tidstypisk klänning 
och med alla de rätta attiraljerna. Vi andas in den 
rätta doften av Amazon, löser melodikrysset 
samtidigt som läppstiftet läggs på mellan de 
största vägguppen. 

Vart är vi då på väg? Ja, ofta till en träff med likasinnade biltokar som oss. Eller till en loppis eller
nostalgimarknad av något slag. Att hitta ytterligare en pryl till någon av våra samlingar eller kanske 
en nödvändig reservdel för att hålla vår Ruth på ett gott humör. 

Extra glad blir Ruth när vi låter Lillebror följa med på resan. Lillebror är en husvagn som byggs 
ihop - lite som Kalle Ankas husvagn på julafton. 



Fortsättning från föregående sida g

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning

Ring för leverans eller avhämtning

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

Han är Norsk, tillverkad av Wierøe Industri och ser, innan han fälls upp, ut som en liten släpkärra i 
aluminium. 

          

Väl framme på rätt plats så fälls väggarna upp, ett kanvastak
läggs på och vår tillfälliga boning står färdig. 

Relativt rymlig med två sängar, hängkojar och ett stort förtält. 
Plats för ombyte av kostymer, klänningar, hattar och allt som
behövs för att kunna gå in i en annan tidsepok. 

           

     

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

Välkommen att höra av dig!
Conny

Om du ser en skifferblå Amazon 
susa förbi så vinka gärna, nu vet du
ju vilka som sitter däri! 
Oskar Lässman, 
Amazonägare

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com



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

putsarbeten

Likt en varm kram
Ett litet vackert löv faller ner. Marken vilar tryggt under det färggranna täcket. 

Oskuldsfullt trängs löven på marken. Skapar mönster, former. 
Att vara en i mängden och fullständigt unik. Ingen annan lik. 

Vågor av luft smeker täckets yta. 
Ibland tränger vinden genom och skapar en förändring. 

Ett löv svävar sin väg. Ett annat kommer aldrig mer tillbaka. 
De andra kommer förmultna på samma gamla plats. 

Tillsammans så självklara, ensam likaså. 
Om natten glittrar luften. Undrar, hur det kan bli så?

Minna Sayato Lindberg



Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

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 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
Vecka 42   måndag - torsdag
   Gulaschgryta med ris     

  Biff Lindström, kokt potatis och sås
   Köttkorv med rotmos
fFredag  Slottsstek, kokt potatis, gelé och gräddsås   

  Stekt strömming med mos
Vecka 43 måndag - torsdag 
   Köttfärslimpa, kokt potatis och brunsås
   Korv Stroganoff med ris     

     Pepparrotskött med kokt potatis
fFredag Schnitzel, stekt potatis och bearnaisesås     

  Gravad lax med dillstuvad potatis

tisdAgAr 
även raggmunk med
fläsk och lingonsylt

torsdAgAr 
även ärtsoppa
med pannkakor

 

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

Välkommen 
till bords!

Öppen Kyrka
Pingstkyrkan Skultuna, Västeråsvägen 11 

Öppet tisdagar & torsdagar, kl. 11 - 14
Vi fikar och umgås. Liten andakt kl. 12

Gudstjänst söndag 18/10, kl. 16.00
Predikan Margareta Randen 

Sång och musik Hanna Åkerblad

Varmt välkommen!

En arkeolog 
är den bästa make en kvinna kan ha.

 Ju äldre hon blir, desto mer intresserad 
blir han av henne. 

Agatha Christie

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 ! 
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Namnsdagar 
fram till nästa nummer, nr 18, 21 okt. 2020 

  

  Onsdag       7 okt Birgitta, Britta  

 Torsdag     8 okt Nils   

 Fredag          9 okt Ingrid, Inger  

 Lördag        10 okt Harry, Harriet  

 Söndag    11 okt Erling, Jarl  

 Måndag    12 okt Valfrid, Manfred  

 Tisdag    13 okt Berit, Birgit  

 Onsdag       14 okt Stellan   

 Torsdag   15 okt Hedvig, Hillevi

  Fredag       16 okt Finn   

 Lördag      17 okt Antonia, Toini  

 Söndag    18 okt Lukas   

 Måndag     19 okt Tore, Tor

  Tisdag    20 okt Sibylla   

 Onsdag     21 okt Ursula, Yrsa

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

                            

                            sg:s Potatis
          Hedemora

sveriges 

godaste 

knöl

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

Odlargaranterad king edvard, Folva, serafina 
och mandelpotatis från egen odling

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Fredag 9 oktober
kl 11.00 - 12.00

Vi står på parkeringen vid Skultuna IP
Förhandstips! Nästa gång fredag 6 november

    
                                                 

              PRO.se-skultuna

            Torsdag 15 okt. 
Budgetmöte på La´gårn, kl. 14.00

underhållning: kent Humle 
         skjuts?  Bilar finns vid busstationen 
                        fram till kl. 13.30







 

Välkommen!        Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna      Välkommen! 

i brist på höst och julmarknader...

Vi säljer amaryllislökar 
på plats i Vagersta!

Öppet alla onsdagar i oktober, kl 10 - 16
Övriga tider efter överenskommelse 
slå bara en signal på tel 021-470 48 00!

Ett lokalt besöksmål - med jord, växter och två små butiker
Tel. 021 - 470 48 00

www.aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com

Vi har också många andra lökar att plantera nu!
tulpaner, liljor, påskliljor, narcisser, allium m.m.

    dancing Queen           lemon star                  Picasso                     mystica

                                       monte Carlo                 marilyn                   

 m
agnum

 


