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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  
Nästa Nummer: Onsdag 4 nov.    BOkNiNg/uNderlag: snarast, men senast tOrsdag 29 okt. kl.12
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

I detta nummer hittar du bland annat:
Kåseriet: Njut av naturen

Information och erbjudanden från våra lokala företag.
Tack till solrosplockare!                             Melodikrysset 

Information från kommundelsförvaltningen och från Norrbo församling.
La´gårn´s lunchmeny de närmaste veckorna.  

Handarbetscirkel hos PRO.      Lions loppis lördag 31 oktober



                                                                                      Hej!   Skogens konung har det lite körigt just nu, så även jägarna i våra
   skogar. Viltvården behövs, men man kan ju fundera lite över 
hur det kunde bli så många vildsvin i ett landskap där våra förfäder så gott som lyckades utrota dem. För-
utom att deras framfart går hårt åt odlingar och marker är de en uppenbar trafikfara. Flockarna är ofta
stora och kommer snabbt rusande över vägarna i skymning och mörker. Svåra att se. Hårda att krocka med. 
Peppar, peppar har jag lyckats undvika konfrontationer även om det varit nära, men det har inte alla. 

Innan nästa blad kommer ut har vi avslutat perioden med sommartid. Söndag 25 oktober är det dags 
att ställa tillbaka klockan en timme igen. Hur blir det sedan då? Under de senaste åren har diskussioner
gått upp och ner om hur vi ska ha det. För-och nackdelar med vintertid  har vägts mot för-och nackdelar 
med sommatid. Ska vi ha en permanent tid och i så fall vilken? Jag kanske har missat något, men kan 
inte erinra mig att jag hört talas om något beslut. Den som lever får se.

Kåsör denna gång är en duktig medarbetare hos oss som ofta har ett vänligt ord att säga och som har
glimten i ögat. Han bor inte i kommundelen, men i vår grannkommun och har inte alls långt hit. Vi behöver 
tillresande människor för att få våra arbetsplatser fyllda här i kommundelen - och - vi behöver arbetsplatser 
utanför kommundelen för dem som inte hittar sitt yrke/sin arbetsplats här. Så är det och så har det alltid 
varit. Den här mannen är både lastbilschaufför och duktig på att sköta och lackera fordon. Kanske det sist-
nämnda har bidragit till att han gillar färger? Välkommen Tapani!
                        
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

Njut av naturen!
Jag gillar naturen med alla fina upplevelser och färger. Tänk er tanken att få stå på en brygga 
vid en sjö i skogen och slippa stadens buller och stök, människans stress och bilarnas väsen.
Så vad gör jag? Jo, det ska jag tala om! Jag njuter av 
lugnet, som många glömmer bort att det finns i vår
natur. Jag står vid bryggan och tittar ut på den spegel-
blanka tjärnen som är full av liv. Kastar med flugspöet
en fluga för att reta fisken till att nappa. Det brukar 
vi göra ofta, jag och min fru Laila och lilla hunden My. 

Vi kopplar på husvagnen och tar med proviant så man klarar sig några dagar. Sedan åker vi oftast 
mot Malingsbo eller Krampen där det brukar vara bra fiske vid någon av de många tjärnar som
finns där. Vi njuter av sommaren då blommorna och träden blommar ut och hösten som ger de 
fina färgerna runt omkring oss. 



Fortsättning från föregående sida g

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Visst har man andra intressen också, som en gammal 
Amazon och några fiskerullar. 

För mig känns det angeläget att vi skyddar vår natur som är så viktig för oss och som ger oss så 
mycket att njuta av.
Förutom svamp, bär, ved & virke, den friska luften och lugnet ... Vad sägs t.ex. om regnbågslaxen 
på bilden här nedanför? 5,5 kilo och en stolthet för mig så klart!
Kanske ses vi där ute någon fin dag.
Tapani Hiltunen.

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning

Ring för leverans eller avhämtning

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

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 



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

 



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

putsarbeten

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 43 måndag - torsdag 
   Köttfärslimpa, kokt potatis, brunsås
   Korv Stroganoff med ris     

     Pepparrotskött med kokt potatis
fFredag Schnitzel, stekt potatis och bearnaisesås     

  Gravad lax med dillstuvad potatis
Vecka 44   måndag - torsdag
   Pytt i panna med ägg och rödbetor    

     Dillkött med kokt potatis
   Salamipasta
fFredag  Ädelostbakad torsk m. kokt potatis    

  Kryddig nötstek med klyftpotatis, konjak-och pepparsås
Vecka 45 måndag - torsdag 
   Skinkstek med gräddsås, äppelmos och kokt potatis
   Bratwurst, stekt potatis, senaps-och dragonsås   

  Köttbullar med gräddsås, potatis och lingonsylt
fFredag Tjälknöl med potatisgratäng      

  Ungsbakad lax med kokt potatis och vitvinsås

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!

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 ! 

Många drömmer om ett evigt liv 
fast de inte vet vad de ska ta sig till 

en regnig söndagseftermiddag.
Susan Ertz

    
                                                 

              PRO.se-skultuna

                Dags för handarbete!
        Handarbetscirkel i föreningslokalen
       tisdagar kl. 13.30 - 16, udda veckor 
Välkommen!

Om du vänder ansiktet mot solen 
faller skuggan bakom dig.

Maoriskt ordspråk
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Namnsdagar 
fram till nästa nummer, nr 20, 4 nov. 2020 

  

  Onsdag     21 okt Ursula, Yrsa  

 Torsdag   22 okt Marika, Marita

  Fredag        23 okt Severin, Sören  

 Lördag        24 okt Evert, Eilert  

 Söndag    25 okt Inga, Ingalill  

 Måndag    26 okt Amanda, Rasmus  

 Tisdag    27 okt Sabina   

 Onsdag       28 okt Simon, Simone  

 Torsdag   29 okt Viola

  Fredag       30 okt Elsa, Isabella  

 Lördag      31 okt Edit, Edgar  

 Söndag     1 nov Allhelgonadagen  

 Måndag      2 nov Tobias

  Tisdag     3 nov Hubert, Hugo

  Onsdag      4 nov Sverker

grattis alla 
små och stora namnsdagsbarn!

sophie söderqvist
dipl. medicinsk fotvårdsspecialist. 

diabetesutbildad. utbildad undersköterska

Besöksadress:  
  skultuna messingsbruk. ingång: Outlet, 1tr.
  Följ sophies Fotvårdsklinik på facebook

  mobil: 0735 - 45 45 03

När jag får frågan 
om mitt glas är halvfullt eller halvtomt, 

så svarar jag alltid att jag är tacksam 
att jag har ett glas,

Sam Lefkowitz

Välkommen 
till oss!

Coronatider...
Dags att komma på fötter igen?

Välkommen på trygg och
säker fotvård hos mig!

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm

Frisör &  shop   

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

Tack alla ni som har plockat
solrosor i Fröbbenbo och skråmsta. 

Nu skänker vi era pengar (1.600 kr) 
till Barncancerfonden! 

Med varma hälsningar 
Anneli & Lars-Åke Bertilsson

Lions Club 
i Skultuna 

Välkommen 
till Lions Loppis 

i Brännugnsbacken!
Vi har öppet 

lördag 31 oktober 
kl 11-15
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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


