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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

  
 
 Nästa Nummer: torsdag 22 december     BokNiNg/uNderlag: snarast, men senast torsdag 15 dec. kt. kl.12.00

 Välkommen till decembernumret 
läs bland annat om: 

kåseriet: spännande 2022
iNformatioN, tips och aktiViteter
t.ex. rådgivning om skog. Bokcafe i haraker. 

Julmarknad på torget. Vems är katten?
måndagsklubben. Julpyssel i romfartuna

melodikrysset, NamNsdagar  m.m.

OBS!    OBS!    OBS! 
Nästa nummer - jaNuariNumret - kommer ut 22 dec. 

Ett nummer om  jul - nyår och hela januari!

                            

                            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 16 december 

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

t
t
t

t

t
t

t
t
t

t

t
t



                                                    Hej!  
     Nu har du decembernumret i din hand. Medan vi ännu befinner oss
kvar i november har vi Black Friday att vänta nu på fredag och första advent på söndag. Sen stundar 
Lucia som vanligt 13 dec. och dagen före nästa nummer infaller Vintersolståndet (21 dec.).
Julmarknaderna står redan som spön i backen och det verkar faktiskt som att det äntligen ska hålla i sig 
med lite kyligare väder. Snö då? Ja, den kan vi ju hoppas på, men hur det blir det vet vi inte. I bonde-
praktikan spås det om vädret under många av årets dagar. Det sägs bl.a. att Nikolai-dagens väder, 6 dec., 
bestämmer månadens väder. Å andra sidan sägs det att om det är tö 9 dec. så blir det tö hela vintern. 
Det jag gillar bäst med december är alla fina traditioner och ljuspunkterna i fönstren. Inte behöver man 
skämmas så mycket för elförbrukningen heller om man håller sig med energisnåla lampor, hyfsat miljö-
vänliga batterier eller kanske helt vanliga stearinljus. Det är nog vackrast och funkar fint om man bara 
har koll på dem. Några eldsvådor vill vi inte ha och att “elda för kråkorna” d.v.s. HELA nätterna är det ju 
ingen vits med. Särskilt inte eftersom kråkorna också sover på nätterna.
Kåsören denna gång har varit med här en gång förut. En ung tjej, som med både entusiasm och kunskap,
ägnar mycket tid åt sitt hästintresse. Hon bor i Romfartuna, bara ett par byar bort från Vagersta. 2022 
har varit ett intensivt tävlingsår för henne och hennes häst. Här får du veta mera. 
Välkommen Tilde Borg Zeidlitz!                                                         Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Fortsättning på nästa sida

Spännande 2022
Med risk för att det blir mycket häst i Skultunabladet nu, hoppas jag att jag inte tappar dig redan här som 
läsare, då jag mer än gärna vill dela med mig av min och Måns resa under detta händelserika år.
Sopot, Polen.
Att vi tog oss hela vägen ner till Polen för att sätta ett oväntat EM-kval var det största som hänt oss i våras. En
tävling som hade en startlista innehållande ryttare från hela Europa, Vi tog oss genom dressyren utan missar, 
över 30 hinder i terrängen på en 7 minuters terrängbana felfritt och avslutade banhoppningens 14 hinder fel-
fritt. Detta tog oss till en otrolig 3:e placering (vi nöp oss i armen fler gånger och det var på riktigt!). Att vi hemkomna 
från Polen sedan placera oss på den internationella fälttävlan på Strömsholm som klarerade att vi fick represen-
tera Sverige i Europamästerskapet i England, var ytterligare det största som hänt oss då och det allra största var
att få rida EM i England nu under juli månad. Jag är fortfarande tagen och ödmjuk över det fina förtroendet vi fick
av Ridsportförbundets landslagsledning - att representera Sverige i juniorlandslaget. En upplevelse som få får 
vara med om och som jag hoppas bara är början på större uppgifter i framtiden.
Erfarenheten att resa genom hela Europa till ett icke EU-land, att vara borta under två veckor med allt vad det 
innebär med foder, skötsel och motion av en häst som är van att beta i sin flera hektar stora hage varje dag 
var en utmaning. 

Att min häst First Edition (kallad Måns) med sina blott 7 år fick gå in och ta en ordinarie plats i landslaget var 
stort och svårt, en uppgift vi så klart tackade ja till. Måns är en säker och mycket begåvad ung häst som vi ju 
tror kommer att gå de allra största tävlingarna i framtiden.

Färden ner till Flyinge började den 21/7, en av sommarens varmaste dagar. Halvvägs ner till Flyinge lade AC:n 
i bilen av och vi var tvungna att sitta med nervevade rutor resten av resan till Skåne (ingen nackspärr eller förkyl-
ning drog vi på oss, tack och lov).

Flyinge, Skåne.
Redan nästa dag red vi genom delar av mästerskapets dressyrprogram med stöttning av landslagets dressyr-
tränare Olof Axelsson på Flyinge. Vi fick hjälp med att få till halterna och trimning av sidvärtsrörelserna. 
Otroligt värdefullt! Nästkommande dag lastades juniorernas och youngriderryttarnas hästar på lastbilen som 
skulle ta oss ner genom hela Europa för att till sist rulla på färjan från Calais till Dover och in i England. Att ta
sig från Frankrike till England (som inte längre tillhör EU) är ett meck. Alla hästar och personer behöver deklarera 
ett Carnet, som är ett intyg där all packning, foder o.s.v som tas in i England ska stå med. Hästarna har innan 
avresa blivit genomgådda av veterinär och deras personliga intyg heter Tracis. Dessa dokument läste tullen igen-
om uppifrån och ner och flera varv till. Våra hästar stod tålmodigt och väntade i lastbilen. Tur att den hade 
fläktsystem. När vi väl kommit i land i England övernattade vi i ett gäststall innan vi reste vidare till Hartpury 
Equine, där tävlingarna skulle äga rum. Luftfuktigheten var hög, som tur var kom vi en vecka efter att Englands 
värmerekord på 40 grader var över. Hästarna togs ut, motionerades och checkades noga av vår medresande 
veterinär Enar Tolling. Alla var välmående och hade tagit resan bra. 



Fortsättning från föregående sida

Hartpury, England.
Tävlingarna började på torsdagen då dressyrprovet ägde rum. Vi hade som mål att hålla oss under 40 straff 
och det grejade vi. Att rida i frack med Sveriges flagga på både den och hästen kändes hedersamt och jag var 
så stolt över att få göra detta. Att ha en tränare bredvid sig in på tävlingsbanan är jag van vid, då min mamma
är min ordinarie tränare, med det kändes extra previligierat att få ha Olof (som tränar VM laget i fälttävlan) alldeles
för mig själv för att ge stöd och finslipning ända in på EM-banan. Väl innanför staketet var vi dock helt ensamma 
Måns och jag, med livekameror och fotografer som förevigade denna stund. Nervositeten släppte och nu var 
det bara att leverera den bästa ritten som möjligt gick.

En dag ledigt gav fredagen, då vi fokuserade på att gå den långa 
kuperade terrängbanan ett gäng gånger (vi  hade fått info i Sverige 
att banan var platt som en pannkaka och vi hade därför tränat kondition 
i mindre kuperad terräng). Terrängbanan hade två stora vattenkomplex
och andra tuffa linjer och kombinationer. Min häst är grön och inte
lika rutinerad som sina äldre kompisar på tävlingen, så vi förstod 
att det skulle bli en ordentlig utmaning.
Väl hemma på hotellrummet ringde Radio Västmanland för att göra 
en intervju med mig och lyckönskningarna från när och fjärran rullade in. Det var overkligt att vi i England kunde
skapa sånt intresse i Sverige. Kul, men nu var jag på riktigt nervös. Jag kunde banan och jag och landslagsledaren 
Viktoria Carlerbäck hade bestämt att jag skulle gå rakt på alla hinder genom hela banan. Ett beslut som i efter-
hand visades vara en felbedömning. Vid exempelvis svåra kombinationer i vatten finns ofta en alternativ väg
(lättare väg) att välja och i efterhand skulle självklart detta ha gjorts.
Lördagen kom och Måns och jag gick ut som första ryttare i Sveriges juniorlag. Han var med mig fullt ut. Han 
var stark och han kändes som den tiger jag är van vid att han är. Filmkamerorna, utplacerade över hela den
långa banan, följde oss och självaste Lucinda Green kommenterade min ritt i direktsändningen 
som följdes av nära och kära i Sverige. Lucinda menade att Måns var en "lovely horse, look at 
his beautiful eyes" och hon menade att vi skulle få se mycket av denna häst i framtiden, som 
på detta mästerskap var den allra yngsta på tävlingen (av alla dressyrhästar som också red sitt EM
i England och fälttävlanshästarna). När vi hade hanterat alla svårigheter utan missar till mitten av
banan kom vi ur linjen mot ett B-hinder på skarpt böjt spår. Jag gjorde en volt och Måns drog 
åt det 1.80 m höga riset på hindret, tog i maximalt och slog i med bakhovarna. Jag kände inte
igen honom efter det språnget. Luften gick lite ur honom och jag valde att bryta när vi kom ner
till nästa hinder som var vattnet. Jag är fortfarande glad över det beslutet, då Måns framtid är
viktigare än något annat. Såklart var vår plan att fullfölja, men med facit i hand hade det inte 
varit rätt för honom. Målet var att ta oss till EM, som vi också gjorde. 
Resan hem gick bra, jag har fått underbara vänner för livet, en erfarenhet som ingen kan ta 
ifrån oss och ett kvitto på vilken begåvad häst jag har.

Brons i Riksmästerskapet
När Måns och jag väl kommit hem till Sverige igen, fick han en välförtjänt vila och en månad 
senare startade vi Riksmästerskapet i fälttävlan och knep bronsmedaljen där (jag var den enda
junioren som kom på medaljplats, då guld och silvermedaljören var seniorer) Denna klass gick på 
samma nivå som EM:et i England, så det var en bra måttstock på att han inte tagit illa vid sig 
av den tuffa banan i England.

Gå gärna in på min instagramsida "teamborgg", och följ mig där om du är nyfiken på att se 
filmer från våra tävlingar och fina bilder från sponsorjobb som kommit i samband med denna 
"nyp-mig-i-armen" framgång. 

Tack för nu och för att du tog dig tid att läsa. Jag kommer säkert att skriva några rader till om 
hästar i Skultunabladet, förhoppningsvis från nya äventyr på utlands-och inlandsresor med 
mina hästar.

Hälsningar från 
Tilde och Måns





Lions Club 
Skultuna

                       tel. 0735-45 45 03

Besöksadress:  skultuna messingsbruk
   ingång: outlet, 1 tr.  

  sophie söderqvist
   dipl. medicinsk fotvårdsspecialist 
   undersköterska. diabetesutbildad

En behandling till julklapp? 
Ge bort ett presentkort! 

God Jul 
och 

Gott Nytt År

Julstängt den 24/12 - 2/1

    

Marknadsbord       Skultuna brandkår      Ponnyridning
Kokt och grillad korv

Handarbeten, julsaker, lotterier och mycket, mycket mera!

Julmarknad på torget i Skultuna 
lördag 10 december, kl. 10 - 13

NYTT FÖR I ÅR!
Lions club Skultuna säljer HEMLIGA julklappar 

till förmån för bland annat barndiabetsfonden & barncancerfonden

Kl 11.00  Sånglärkorna och Tonfisskarna
Lyssna till barnkörernas julsånger!

Arrangörer: Lions Club Skultuna, Mimer, Skultuna kommundelsförvaltning

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

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

Välkommen att höra av dig!
Conny

Lasses Däck & Motor
Hagby 16   070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

inga människor sänker sig så djupt 
som de som vill komma upp sig här i världen. 

Lady Marguerite Blessington



Skultuna Fysioterapi       Västeråsvägen 32
Telefon för bokning av tid: 070 - 734 41 02

Mottagningen är stängd från 22 december till 30 december

Jag önskar alla 
en Härlig Jul och ett Gott Nytt År

Från måndag 2 januari är jag tillbaka på vanliga öppettider:
Måndag till torsdag kl. 08.00 - 18.00. Fredagar stängt. Välkommen !

Tom Arild Torstensen  
M.Sc. Leg. fysioterapeut   Ortopedisk Manuell Terapi (OMT steg 3)

(Namnet sjukgymnast är ändrat till namnet fysioterapeut) 



finns det någon ägare till denna lilla honkatt? 
  hon kommer till mig var och varannan dag och är så hungrig. 
  hon äter blötmat, torrfoder och dricker 2 dl mjölk. hon vill 
  även kela och gosa och gärna komma in, men jag har själv 
  både hund och katt. 
  finns ingen ägare så åker jag till “huskatten” med henne. 

anette torstensson   tel.nr. 079-313 96 76

Välkomna! 
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

frisör &  shop   
kära kunder!

december blir min sista månad som
frisör på salongen eftersom jag går i 
pension. 
     passa på att boka en tid i december

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

från januari drivs salongen av en ny ägare. 
mer information kommer i nästa skutunablad.

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

putsarbeten
Tra f 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

-           Blomateljen i Skultuna

 
Till första advent finns 

svenskodlad julstjärna för 39 kr/st 
(Ordinarie pris 59 kr/st) 

Öppet med extra erbjudanden 
lördag den 10/12 

- när det är julmarknad här utanför - 

Välkommen!

Skratta och hela världen
skrattar med dig, snarka och du sover ensam.

Anthony Burgess

  Krongjutarvägen 16. Vid Skultuna Torg
               OBS! Nytt nummer Tel. 021 - 709 07 

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

                  (Söndagar stängt)

"



KVALITETSjoRd   •   TRädgÅRd   •    STALLSTRÖ
ordermottagNiNg, leVeraNs och aVhämtNiNg

 alla helgfria vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

Tel. 021 - 470 48 00
  www.aroshandelshus.comVälkommen!

juLKLAPPSdAx?
Vi spurtar inför jul!

Öppet i presentbutiken 1 - 21 dec.
alla vardagar kl 10 - 15

Vill du komma en annan tid? ring för överenskommelse.

Vi har laddat med härliga jultomtar, 
lampor & lyktor, krukor och skålar, 

amarylisslökar, hyacintlökar, 
smycken och mycket annat.

Välkommen till oss!



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

Vecka 48 måndag - torsdag   (28 - 2 dec) 
Köttkorv och rotmos
Spagetti med köttfärssås
Köttfärslimpa med potatis och sås
f Fredag  Snitzel med stekt potatis och sås
                        Rödspätta med potatis och remouladsås 
Vecka 49  måndag - torsdag    (5 - 9 dec)
Stekt strömming med mos
Fläsk med potatis och löksås 
Järpar med sås och potatis
f Fredag  Nattbakad karré, klyftpotatis och cipolotti-creme 
     Strömming med mos
Vecka 50  måndag - torsdag    (12 - 16 dec) 
Plommonspäckad fläskkarré, potatis och sås
Fläsk  med löksås och potatis 
Pannbiff med kokt potatis och brunsås 
f Fredag Ugnsbakad kotlettrad med potatisgratäng 
                       Rödspätta med remouladsås. 
Vecka 51  måndag - tisdag     (19 - 20 dec)
Isterband med dillstuvad potatis.
Slottsstek, gräddsås, kokt botatis och gelé.
Stekt saltsill, kokt potatis och löksås 
f Onsdag 21 dec. Jullunch. Buffe. 190 kr. Både här och
                                                                                vid avhämtning. 

Därefter tar vi julledigt!
Vi öppnar igen 2 januari

Välkommen!

kocken 
förbehåller sig

 rätten att ändra
 i menyn

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

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!

ToRSdAgAR
ärtsoppa, pannkaka 

Välkommen
 till bords!

TISdAgAR: 
Raggmunk med fläsk   

 
  



NamNsdagar t.o.m. nästa nummer  
- nr 19, torsdag 22 december 2022    

Torsdag     24 nov Gudrun   Rune
Fredag      25 nov Katarina   Katja
Lördag     26 nov Linus
Söndag     27 nov Astrid   Asta
Måndag  28 nov  Malte
Tisdag   29 nov Sune
Onsdag     30 nov Andreas  Anders
Torsdag       1 dec Oscar   Ossian
Fredag      2 dec     Beata   Beatrice
Lördag       3 dec Lydia
Söndag      4 dec Barbro   Barbara
Måndag        5 dec Sven
Tisdag       6 dec  Nikolaus   Niklas
Onsdag       7 dec Angela  Angelica   
Torsdag       8 dec Virginia

Fredag          9 dec Anna
Lördag      10 dec Malin   Malena
Söndag     11 dec Daniel   Daniella
Måndag      12 dec Alexander   Alexis
Tisdag        13 dec Lucia
Onsdag        14 dec    Sten   Sixten
Torsdag       15 dec Gottfrid
Fredag      16 dec   Assar
Lördag        17 dec Stig
Söndag     18 dec Abraham
Måndag        19 dec Isak
Tisdag       20 dec  Israel   Moses
Onsdag       21 dec Tomas
Torsdag      22 dec Nathanael   Jonatan

 

Grattis 
alla små &  stora namnsdagsbarn!

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 ! 

 
                                                   PRo.se/skultuna

Öppet hus 
tisdagar kl. 9 - 11 
i FöreningslokalenVälkommen !



Ring för leverans eller avhämtning

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

Tisdag 13 december - Luciadagen
Då står hon där igen med sitt följe. Vitklädd med ljus i hår.

Vi kan njuta av traditionen, vackra melodier, glögg & saffransbullar.



Foto ©  Elisabet Sannesjö









 

 

 

 

Kristina Piiroinen
tel. 073-708 55 99

Jag gör även hembesök

Medicinsk Fotvård 
Vallonens  Servicehus

Välkommen 
till mig!

elisabet sannesjö, Vagersta, ordf.• Magnus Persson, Broarna, v. ordf
anders Norman, Viggby,  kassör • henrik Berndtsson, Bilund, sekr.

Johanna funkquist, tomta, webb & sociala medier
ersättare: annette isaksson, pasta • Johan lindgren, gesala

Hör av dig till någon av oss i styrelsen 
eller se vår hemsida, romfartuna.se, om du vill veta mera
om vår förening, bli medlem och/eller vill hjälpa till med 

utvecklingen av samlingsplatsen i hallsta by

Söndag 4 dec. kl. 10 - 13
Klockargården, Romfartuna

Vi bjuder 
på material 

och enkelt fika!

Jul-
pyssel

Välkommen!

Äntligen är de tillbaka igen!  
Onsdagen den 7/12 är Eva Lundgren och Stefan Nordin från

Skultuna Bibliotek tillbaka och tipsar om de bästa, hårda julklapparna 
och bra läsning till de långa myskvällar, som det blir så här års. 

Fika serveras under kvällen!

Varmt välkomna!

Harakers Bygdegårdsförening, Harakers Hembygdsförening och Skultuna Kommundelsförvaltning

Bokcafé  
onsdag den 7/12 

i Harakers Bygdegård
 kl 18.30


