
Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

Nr 20 • •   2017Onsdag 8 november, vecka 45     Årgång 50
  Nästa nummer onsdag 22 nov.            Annonsbokningar & material inlämnas senast fredag 17 nov. kl. 12 

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

I det här numret  
kan du bland annat läsa om:

•	   Kåseriet:                                          
Hur många hembygder kan man ha?

•	  Invigning av nya Vallonen

•	   Filmfestival i Haraker

•	  Boka julbord 

•	   Vad händer i Norrbo församling  

•	  Gåsamidddag i Svanå  

•	  Ännu ett gym på plats

•	  Melodikrysset

•	  Programmet på Vallonens      
mötesplats

•	  Tips, arrangemang                      
och erbjudanden

Foton © Elisabet Sannesjö



  Skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är Svanen-licensierat,
  kvalitetsledningssystem OMS- och FSC®-certifierat.           www.atta45.se 
  Kontakta Johnny Forsberg, johnny.forsberg@atta45.se, 021-81 55 28, för hjälp med er trycksak

    

Hej!
Färgerna i naturen är fortfarande underbara och luften härligt klar. Tack för de fina dagar vi faktiskt fått på sistone. 
Halloween firandet har passerat och nu styrs  tankarna mot andra aktivitetet och traditioner. Det började i förra 
bladet med Lions påminnelse om den kommande Julmarknaden på Torget och nu börjar annonseringen om Julbord. 
God mat, levande ljus, umgänge med vänner och fina traditioner är något vi behöver och eftersträvar för att för-
gylla tillvaron i denna mörka och vanligen kalla tid. Snygga till och pynta lite hemma känns för mig bara trevligt - 
och inte syns dammet så bra heller så här års, annat blir det i vår. 

Själv ska jag göra en lite tur i omvärlden nu och lämnar med förtroende över “bladet” till Maria som får lägga sista 
handen vid det. Med henne vid rodret kan jag helt tryggt ta en liten sväng! Kameran är med, så mer om detta får 
du veta senare.

Kåsör i detta nummer är en man som jag träffat ofta och under många år i Leksand. Då och där pratade vi mest om 
just den gemensamm hembygden och människorna där, men nu är det annorlunda. Han har dykt upp här ibland på 
sin väg till eller ifrån Skultuna och har en del att berätta. Han är van att hålla i en penna och formulerar sig med den
äran. Tacksam blev jag när han ville vara med här och dela med sig av sin stora berättarskatt! 
Det börjar här, men jag hoppas och tror att vi får höra mer ifrån honom! Välkommen Sten-Åke Pettersson! 

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Fortsättning från föregående sida g

Fortsättning på nästa sida g

Hur många hembygder kan man ha?
När jag skriver det här sitter jag i Latorp i Tysslinge  i västra Närke och funderar kring begreppet hembygd. 
Där ute ligger skymningen blå över nakna askar och almar. På avstånd anar jag Kilsbergens konturer.

Hit till Filipshyttan, några kilometer bort, till ett nyinköpt bergsmanshemman flyttade min morfars farfar och 
hans hustru som nygifta, år 1820. Det blev kvar i familjens ägo i 70 år. Morfarsfar tittade för djupt i glaset, 
skrev på papper som han inte borde ha skrivit på och ekonomin gick över styr. En dos arsenik ändade hans 
livslåga. Morfarsmor blev ensam kvar med 9 barn, varav det yngsta ännu i moderlivet. Min morfar, som skulle 
tagit över gården, blev bonddräng. Han kom till Skultuna år 1900 när Lagerholm, som var hans rättare på 
Karlslunds gods, fick jobb som inspektor för Skultuna Bruks lantegendomar och tog med sig några av personal-
styrkan. Morfar blev fodermarsk i Ekeby, mormor mjölkerska i Lagår’n du, det du, sen du! 

Där i Ekeby föddes min mor, Annie. Hon träffade hon Tjogge från Hägervallen och de blev ett par 1938 och 
bosatte sig i Bryggeriet. Där föddes jag 1943 och blev kvar ”på bruket” tills jag var 25. I Skultuna finns den 
hembygd som etsades in i mig under min uppväxt. Det fanns en tid när jag kände igen varenda människa på
bruket och visste det mesta om bygdens historia.
Finns det en vackrare trakt än Svartådalen i Västmanland med dess mjukt, kuperade landskap, den sävliga
ån som blommar av svärdsliljor och näckros, alla bäckraviner med moln av blommande hägg och vitsipps
mattor om våren?

Under 20 år kom jag senare i livet att bo med min egen familj i Hidinge, en knapp mil från morfars barndoms-
hem i Närke. På något underligt vis kändes det som att komma hem. Där växte våra tre barn upp. Där upp-
levde vi de där intensiva åren från småbarns- till tonårsföräldrar, den härliga gemenskapen med grannar och
vänner. Där var jag djupt engagerad i flera föreningar och forskade mycket om både traktens lokala historia 
och människor och om min egen släkt. 
Finns det en vackrare trakt än Väster-Närke med Kilsbergens blå kuliss i skymningen, mattor av blåsippor och 
gullvivor under lågt svävande moln av körsbärsblom och det böljande, öppna drumlin-landskapet ner mot 
Riseberga klosterruin? 

Den sista (?) flytten gick 1992 till Siljansbygden, Leksand och Insjön. Där fanns redan en tredje hembygd genom 
min hustrus släkt i Åhl. En släkt med generationer av småbönder i slitsam kamp för överlevnad på små, magra
åkerlappar, med körslor, kolning och gruvarbete som nödvändiga bisysslor och några få hektar skog som vi 
nu sköter om och gläds åt.  
Finns det en vackrare trakt än Siljansbygden? Den mäktiga Dalälven. Utsikten genom skir grönska från Säter
gläntan ner mot Insjöns vattenspegel. Prästön i solnedgång en stilla sommarkväll. Den tysta storskogen runt 
gamla övergivna mossiga gruvhål vid Blackberget och Koppargruvorna?

Nu sitter jag alltså i Tysslinge hos äldsta dottern med familj. I morse reste jag från Leksand med stopp vid 
Skultuna kyrkogård vidare till Kilsbergskanten.
Jag sitter här och ser mörkret tätna. Jag blundar och hör för mitt inre mumlandet röster från dem som vandrat
här före oss. Hör historiens hjul rulla vidare från generation till generation. 

Och så tänker jag det självklara: 
Så här är det – eller i alla fall borde det vara - för alla människor, världen över. Vi har alla våra hembygder. 
Vi hör alla till – någonstans eller på flera ställen. Var och en har sin Svartådal, sina Kilsberg och sitt Insjön,
här hemma likväl som i Kurdistan, Syrien, Somalia, Gaza, Darfur eller Rumänien. Vi kan tvingas – eller välja -
att bryta upp och lämna våra tidigare sammanhang och gå in i nya. Vi bär dock alltid med oss vår historia 
och vår hembygd och vi kan hela tiden lägga nya hembygder till de gamla som vi lämnat.

Sten Åke Pettersson
För några bekant som Mang, för andra som Lill-Tjogge, men 
för de allra flesta av dagens skultunabor inte bekant alls!

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



Dagens Lunch  85 kr
Sallad, kaffe och kaka ingår  
För utkörning av lunchlådor, 

beställ före kl. 09.00

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

V45  Onsdag   8/11  Biff a la Lindström m. stekt potatis, gräddsås
   Torsdag    9/11 Ärtsoppa med pannkaka.
     Fredag   10/11  Kotlettrad med råstekt potatis, pepparsås
V46  Måndag 13/11 Falukorv i ugnen med potatismos
   Tisdag 14/11 Svensk köttgryta med kokt potatis
       Onsdag 15/11 Pyttipanna med ägg och rödbetor
        Torsdag  16/11 Pannbiff med potatis och brunsås
   Fredag   17/11 Slottsstek med potatis o. trattkantarellsås
V47  Måndag 20/11 Isterband med stuvad potatis
       Tisdag  21/11 Kassler i ugnen med annanas, chilligrädd- 

      sås och stekt potatis
      Onsdag 22/11  Korv Stroganoff med ris

Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

“ ’Men jag kan inte döda någon’, sa Jonatan, ’det vet 
du, Orvar!’ […] ’Om alla vore som du’, sa Orvar, ’då 

skulle ju ondskan få regera i all evinnerlighet!’ Men då sa 
jag att om alla vore som Jonatan, så skulle det inte finnas 

någon ondska.”/
Astrid Lindgren, ur boken om Bröderna Lejonhjärta

 

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

Välkommen 
att kontakta Ert lokala bankkontor

Vi hjälper Er gärna 
med allt från bolån och kort 
till rådgivningar eller Swish

Ring och boka en tid 
så går vi igenom Ert totala 

engagemang i banken.

 FÖR BOKNING OCH INFORMATION: telefon 0700 06 46 80 eller bokning@svana.se

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75
Service och reparationer av 

bilar och småmaskiner 

Familj, företag eller i goda vänners lag ...
Börja med glögg över öppen eld intill granen

Julbord, tre-rätters middag med vildsvin eller kanske skaldjur.
Från 695,- för julbord/tre-rätters middag. Be om offert.

Lördag 11 november kl. 18.30 
    Förboka plats för Gåsamiddag runt vårt stora matsalsbord i Herrgården 895,-
                   Bo kvar till söndag och fira Far med frukost på sängen. 

900,- per person inkl. frukost      

 I samband med julmarknaden på Torget erbjuder vi 
ett enkelt men fint JuLBORD LÖRDag 9 DECEMBER, kl 13.00  - 16.00

250 kr/person, exkl, dryck.
OBS! Förhandsbokning krävs! Boka bord senast onsdag 6 december 

     Föreningar, företag och andra större grupper som önskar boka julbordet vid annat 
tillfälle är välkomna att kontakta oss för överenskommelse om dag och tid. 

    Tel: 070-497 20 27                www.skultunalagarn.se

Ännu ett utegym på plats! 
Nu har vi planterat ut ytterligare ett utegym, denna gång till Munga fritidshusområde

Välkommen!Välkommen!



Mariagården, Karl IX:s väg 4, Skultuna, Tel: 021-81 46 00

VÄLKOMMEN TILL NORRBO FÖRSAMLING - EN DEL AV SVENSK A K YRK AN VÄSTER ÅS

S k u l t u n a  -  R o m f a r t u n a  -  H a r a k e r
Onsdag 8/11 i Mariagården, Skultuna
 14.00 Skultuna arbetskrets
  Pernilla Olsson, värdinna: Inger Nyholm
 15.30-17.30  Tonfisskar, frukt, pyssel & sång
 16.10 -17.00  Sånglärkor, frukt & sång
 18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Torsdag 9/11 i Mariagården, Skultuna
 9.30-11.15  Småbarns-rytmik, se annons →

 10.00 Mixturen, övning
 18.30 Vuxenpyssel, se annons →

Torsdag 9/11 i Harakers bygdegård
 19.30 Harakerskören, övning
Lördag 11/11 i Skultuna kyrka
 16.00 Musikgudstjänst, se annons → 
  med Orphei Veteraner 
Söndag 12/11 på Skultuna Messingsbruk
 10.30 Gudstjänst, se annons →

Söndag 12/11 i Mariagården, Skultuna
 18.45 Skultuna Vokalensemble, övning 
Måndag 13/11 i Mariagården, Skultuna
 09.30 Martaklubben
 15.00 Mellis!
Måndag 13/11 i Klockargården, Romfartuna
 18.30 Församlingsrådet, möte
Måndag 13/11 i Romfartuna kyrka
 19.00 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 14/11 i Mariagården, Skultuna
 10.00 Mixturen, övning
 15-21 After school & ungdomskväll
 18.00 Mässa, Maria Agstam Häggkvist
Onsdag 15/11 i Harakers bygdegård
 14.00 Harakers kyrkliga syförening
   Pernilla Olsson, värdinna: Karin Karlström

Onsdag 15/11 i Mariagården, Skultuna
 15.30-17.30  Tonfisskar, frukt, pyssel & sång
 16.10 -17.00  Sånglärkor, frukt & sång
 18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Torsdag 16/11 i Mariagården, Skultuna
 14.00 Trivselträff, se annons →

Torsdag 16/11 i Harakers bygdegård
 19.30 Harakerskören, övning
Söndag 19/11 i Romfartuna kyrka
 11.00 Meditativ Gudstjänst med Mässa, se annons →

Måndag 20/11 i Mariagården, Skultuna
 09.30 Martaklubben
 12.00 Sopplunch med andakt
 15.00 Mellis!
Måndag 20/11 i Romfartuna kyrka
 19.00 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 21/11 i Mariagården, Skultuna
 10.00 Mixturen, övning
 15-21 After school & ungdomskväll
 18.00 Mässa, Maria Agstam Häggkvist
Onsdag 22/11 i Mariagården, Skultuna
 14.00 Skultuna arbetskrets
  Pernilla Olsson, värdinna: Anna-Britta Nilsson
 15.30-17.30  Tonfisskar, frukt, pyssel & sång
 16.10 -17.00  Sånglärkor, frukt & sång
 18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Torsdag 23/11 i Mariagården, Skultuna
 9.30-11.15  Småbarns-rytmik, se annons →

Torsdag 23/11 i Harakers bygdegård
 19.30 Harakerskören, övning
Söndag 26/11 i Pingstkyrkan, Skultuna
 16.00 Ekumenisk gudstjänst, se annons →

Söndag 26/11 i Mariagården, Skultuna
 18.45 Skultuna Vokalensemble, övning

SMÅBARNS 
-RYTMIK

Torsdag 9/11 & 23/11 
kl 9.30-11.15 i  
MARIAGÅRDEN 

I samarbete med  
Skultuna familjecentrum

Pernilla Olsson

VuxENPYSSEL 
Torsdag 9/11 kl 18.30 i 

MARIAGÅRDEN

Kom och prova något  
nytt eller ta med  
dig något eget.  

Vi fikar under kvällen.  
 

Allt till  
självkostnadspris!

 

Annica Lässman

MuSIK- 
GuDSTjÄNST  

med Orphei Veteraner
Lördag 11/11 kl 16 i 

SKuLTuNA KYRKA

Dirigent: Håkan Sund

Orphei Veteraner består av 
erfarna sångare som tidigare 
ingått i aktiva kören Orphei 
Drängar. Deras kännedom om sk 
klassisk manskörsrepertoar gör 
att de kan tolka stycken ur denna 
repertoar på ett närgånget och 
initierat sätt. Orphei Veteraner 
leds av den namnkunnige diri-
genten, pianisten och musik- 
pedagogen Håkan Sund.
 

GuDSTjÄNST
Söndag 12/11 kl 10.30 på
SKuLTuNA MESSINGSBRuK

Flöjt: Lena Liljegren 
Musiker: Gunilla Lindberg
Präst: Eilert Gabrielsson

Kyrkkaffe!

Meditativ Guds-
tjänst med Mässa 
Söndag 19/11 kl 11 i 

Romfartuna kyrka

Musiker: Micke Winterquist 
Präst: Maria Agstam Häggkvist

Ekumenisk  
gudstjänst 

Söndag 26/11 kl 16 i 
Pingstkyrkan 

I sammarbete med  
Pingstkyrkan

Musiker: Gunilla Lindberg 
Pastor: Lukas Gniste 
Präst: Kajsa Bengtz

TRIVSELTRÄFF  
Tordag 16/11kl 14 i 

MARIAGÅRDEN

Bo Senter 
kommer och underhåller!

 
                       Kaffe!

   

   Insamlingen        av gamla sedlar  
     till förmån för Världens barn- 
       insamlingen har hittills gett

         Insamilingen löper på,  
             men bra samlat!

3030:-



© Foto: Elisabet Sannesjö

Filmfestival 

Lördag och söndag 
11 - 12 november
Tre filmer på rad 

båda dagarna kl. 14 - 21
Mer info på: www.haraker.se

Mys i biomörkret hela helgen!
Fika & varmkorv finns att köpa

Alla är välkomna!

Harakers Hembygdsförening 
hälsar välkommen till ...

... i Harakers Bygdegård

   Öppet: Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

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

putsarbeten

Besöksadress:  
Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. utbildad undersköterska

Stödstrumpor
i många färger och mönster

Mobil: 0735 - 45 45 03

Strumpor 
i bomull

165 kr/par
•

Strumpor
 i nylon

145 kr/par

   Öppet: Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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      

Service & Reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

- och även mopeder! 

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. 

Välkomna !



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 

     
  

ÖPPna FÖRSKOLan
Några viktiga datum framöver: 

•  Småbarnsrytmik på Mariagården torsdag 9 november
   mellan kl. 09.30 - 11.00.

•  Salabadet, tisdag 14 november 
   Vi hyr den lilla varma bassängen mellan kl. 11.00 - 12.00
   Anmälan till oss. Ni badar gratis!

• Tandhygienist Cecilia kommer till Öppna förskolan 
   onsdagen den 15 november kl. 10.00. 
   Hon berättar om barns tandhälsa, för barn upp till 3 år.  

  Ingen anmälan, det är bara att komma.

• Våffelmellis, tisdag 21 november
    Mellan kl. 13.30 - 15.00 kan man själv grädda sina våfflor 
   för 5 kr/våffla.

Du kommer väl ihåg ... 
Invigning av nya Vallonen 
torsdagen den 9 november  

Kl. 13.30 - 15.00  bjuder vi in till Öppet Hus 
för alla som är intresserade att se våra nya fina 
lokaler och ett demensboende i framkant.
Välkomna           Sofia Forsberg, enhetschef

Återkommande aktiviteter i november!
Måndagar
kl. 09.00   Golf på Vallonens innebana
kl. 10.00   VLT
kl. 10.30   Högläsning
kl. 11.00   Gymnastik
kl. 13.30   Balansträning med Annica
kl. 14.00   Filmvisning på 15
kl. 14.00 – 16.00  Cykelturer på vår par-cykel  

  utlovas! Tills snön kommer!
Tisdagar
kl. 10.00   VLT
kl. 10.30   Högläsning
kl. 11.00   Gymnastik
kl. 18.30   ZUMBA för dig med fart i  

  benen,  även seniorer!
Onsdagar
kl. 09.00   Bakning med Pia
kl. 11.00   Gymnastik
kl. 13.00 – 14.00  Cykelturer på vår par-cykel  

  utlovas!
Torsdagar
kl. 09.00   Mjukgympa 
   för damer och herrar 
kl. 9.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 11.00   Gymnastik

Fredagar
kl. 09.15   Manikyr
kl. 10.00   VLT
kl. 12.00   Rotary har lunchmöte med  

  föredragshållare, jämna   
  veckor

kl. 12.30   Spelstuga
kl. 14.30   Fredagsfika
   Sista fredagen i månaden   

  serveras tårta, pris 25 kr

Onsdagen den 8 november
kl. 14.00  Bingo

Torsdagen den 9 november
Invigning av Vallonen. Öppet hus på eftermiddagen! 
Kvällen: Lionskväll i samlingssalen

Lördagen den 11 november
kl. 17.00 – 19.00. Vi spelar på V75 och äter pizza  

   tillsammans. Pris 50 kr för pizza,  
   kaffe och kaka.

Du som var med i oktober och spelade behöver 
ej lägga pengar denna omgång. Nya spelare lägger 
50 kr. Anmälan till Pia eller Lillemor.

Tisdagen den 14 november
kl. 09.00  Brukarråd
kl. 14.00  Bildvisning
  Vi tittar på bilder från vår resa 
  till Linnes Hammarby. 
  Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr

Onsdagen den 15 november
kl. 14.00  Skultuna hembygdsförening har 
  bildvisning av Stig Svärd.
  ”Ölands fåglar & fauna”
  Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr

Torsdagen den 16 november
kl. 13.30  Vi går på trivselträff till Mariagården 
  Tala om ifall du vill ha skjuts!

Fredagen den 17 november
kl. 11.00 – 12.00  Styrelsen för Skultuna Rotary  

   klubbs träffar distriktets 
    guvernör.
kl. 12.00 – 13.00  Föredragshållare är distriktets  

   guvernör. Rotarymedlemmar  
   från Skultuna Rotaryklubb  
   bjuds på lunch. 

Tisdagen den 21 november
kl. 14.00 Allsång med Fotbollsgrabbarna i mat-
  salen. Lotteriförsäljning. 
  Vi dricker kaffe i pausen, 20 kr

Onsdagen den 22 november
Dans i Tillberga, kl. 15.00 – 17.00.
Anmälan till Mötesplatsens personal senast den 
13 november. 
Inträde med kaffe & smörgås 40 kr. Färdtjänst 80 kr

På “g”
•

SKuLTuNA 
KOMMuNdELSNäMNd

Nästa sammanträde hålls onsdag
15 november på Skultunagården
kl. 16.30.
Mötet startar som vanligt med 
15 minuter för allmänhetens
frågestund.

Kallelse och föredragningslista
finns en vecka före mötet på 

www.vasteras.se  




