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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  NÄSTA NUMMER kommer ut torsdag 25 nov.    BOKNING/UNDERLAG: Snarast, men senast TORSDAG 18 nov. kl.12.00
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

I detta nummer hittar du bland annat:
KÅSERIET:  

Låt barn vara barn!
•

INFORMATION OCH TIPS från företag och föreningar
•

NORRBO FÖRSAMLING
•

MELODIKRYSSET, aktuella namnsdagar m.m.

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

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Sveriges 

godaste 

knöl

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

Förhandstips: Nästa gång 10 dec. Samma tid & plats!

Fredag 19 november
kl 11.00 - 12.00

Vi står på parkeringen vid Skultuna IP



Fortsättning på nästa sida g

                                                                                                                       Hej!
                                                                 Nu har vi lämnat Halloween, Allhelgonahelgen och barnens
höstlov bakom oss. Framåt ser vi allt fler julmarknader annonsera sina datum. Många dagar finns att fira 
om man så vill. Minst 50 ämnen är angivna fram till nästa Skultunablad. Vi kan börja redan idag, 11 nov.,
med Chokladens dag. Eller vad sägs om Smörgåstårtans dag 13 nov. och Fars dag 14 nov. Fredag 19 nov. 
firar vi Amaryllisens dag! Då är det hög tid att sätta fart på lökarna om de ska blomma till jul. Amaryllisen
är en härlig blomma att njuta av till advent, jul och nyår. Jag brukar ta hand om dem vid lite olika tidpunkter 
så att jag har någon som blommar på plats länge, gärna en bit in på det nya året. Lite vatten då och då på 
jorden, men absolut inte så att löken blir blöt. Värme om de behöver utvecklas fortare. En svalare placering 
om de behöver bromsa sin framfart. Hur snabbt det går kan också variera mellan sorterna. Näring behöver 
man inte fundera på. Det skafferiet finns redan välfyllt i löken! 

Kåsör denna gång är en kvinna från Skultuna. Skam till sägandes hade jag missat att hon fanns där. Inte 
förrän jag satt i ett digitalt möte med Länsstyrelsen och många andra om Demokratiåret 2021 ramlade 
slanten ner för min del. Där satt hon som skrivit flera viktiga böcker för barn och berättade om böckerna 
och var hon bodde. Undrade i mitt stilla sinne om hon ville vara med här som kåsör. Det fanns bara ett sätt 
att få veta det. Fråga! Det gjorde jag. Vi hade ett trevligt samtal och som du ser - hon ville vara med här! 
Du har möjlighet att möta henne på närmare håll söndag 28 november. Då går Demokratikalaset för barn/
barnfamiljer av stapeln i Skultuna. Just denna kvinna tog initiativet till detta. Mimer med samarbets-
partners arrangerar och informerar. Håll ögonen öppna och kom ihåg dagen!
Välkommen hit Marlene Tamlin.
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare  

Låt barn vara barn!
“Låt barn vara barn! Inte ska väl de behöva tänka på sånt där?” sa en av mina kurskamrater på 
skrivarutbildningen, när jag presenterade mitt utkast på en barnbok om demokrati. Jag är så glad 
för den kommentaren, för den gav mig motståndet jag behövde för att verkligen engagera mig 
helhjärtat i idén!

För vad ÄR det att vara ett barn? Mitt svar är att det är att vara omättligt nyfiken. Det är att hela 
tiden söka kunskap och delaktighet. Det är att veta att allt är möjligt. Så ja: låt barn vara barn! 
Svara på deras nyfikna frågor tills tungan blöder, uppmuntra deras positiva och engagerade in-
ställning till världen, lyssna på deras kloka och kreativa idéer. Låt dem växa upp med en tro på sin 
egen förmåga att förändra världen. För samhället och framtiden är något vi skapar tillsammans. 

Nu är jag där igen, i framtiden. Jag hamnar ofta där. Men om jag ska börja från början så … 
Vad är början? När min farfarsfar och farfarsmor träffades som arbetare på bruket här i Skultuna 
i slutet av 1800-talet? När kvinnor äntligen fick rösträtt för precis 100 år sedan? När jag som åtta-
åring började både mitt samhällsengagemang och min kärlek till det skrivna ordet med en dikt 
om … Just det: framtiden. När jag som 21-åring flyttade till Västerås för att studera eller när jag 
och min man för några år sedan flyttade till Skultuna (då ovetandes om min släkts bakgrund i bygden) 
och fick våra barn? 

En början var i alla fall våren 2020, när pandemin slog till med full kraft. Jag hade just sagt upp mig 
från ett hektiskt uppdrag i Stockholm och hade planer på ett lugnt år med studier och inte minst
en massa resor. Istället fann jag mig hemma VAB-andes i oändlighet. En envis lätt hosta hängde 
kvar hos dottern, då 3 år, och vi var isolerade från omvärlden här i vårt lilla hörn av Skultuna. 



Fortsättning från föregående sida g

Vi satt och pratade om vad pandemi och virus är och varför hon inte fick träffa sina mor- och far
föräldrar. Jag ritade ett litet monster som fick symbolisera viruset och vi döpte det lilla monstret 
till Covve. Snart hade vi gjort en hel liten bok om Covve. Jag la ut den på nätet om fler barn kunde 
tänkas ha nytta av den. Det hade de! Några tusental nedladdningar senare föddes Covve även
som pappersbok, och jag hade plötsligt blivit barnboksförfattare.

Barnboksförfattare är en titel jag bär med stolthet och ödmjukhet. Genom böcker möter barnen 
både perspektiv, kunskap och fantasi och får uppleva äventyr och känslor. Jag har skrivit både 
sagor och faktaböcker med olika teman, men alla mina böcker innehåller (förutom en del inspiration 
från Skultuna) en stor dos hopp om att kunna bidra till läslust, självkänsla och framtidstro!

Nu dök framtiden upp igen. Vi avslutar där, för denna gång. 
Med hopp om en vinter full av mysiga biblioteksbesök och snöiga pulkabackar,

Marléne Tamlin

                       Tel. 0735-45 45 03

Besöksadress:  Skultuna Messingsbruk
   Ingång: Outlet, 1 tr.  
   Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook 

 Sophie Söderqvist. 
  Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.  
  Undersköterska. Diabetesutbildad

Vårda dina händer 
med handkräm 

från Lilly Nails

    

Lasses Däck & Motor
Hagby 16, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Trafikutbildningar

MTY Utbildning AB
tel. 021-548 92 35
info@mtyutbildning.se
www.mtyutbildning.se

   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. 

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

 Välkommen!

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                  Svenne      



DU VET VÄL 
att vi har fina

gravlyktor 
och 

gravdekorationer? 

Välkommen till butiken 
onsdagar kl. 10 - 16 

... om du inte bokat egen tid förstås! 
Ring oss i god tid för annan dag/tid!

Presentbutiken är nu laddad 
med fina julsaker, glögg, konfekt, marmelad, 
julklappstips och stora amaryllislökar så klart!

Välkommen till oss!

       Monte Carlo                                 Marilyn                   

Snart kommer advent, lucia, jul och nyår!

Vi  säljer också 
våra stora amaryllislökar 

och goda honung på 
julmarknaderna 
i Haraker och på  
Messingsbruket

                                                                    Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna      

Du hittar oss i byn Vagersta, 11 km norr om Skultuna
  Tel. 021 - 470 48 00

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

KVALITETSJORD   •   TRÄDGÅRD   •    STALLSTRÖ



Dagens Lunch  95 kr
Salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 75 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag
Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

    

          Julmarknad 
          i Haraker
      lördag 20 november kl. 11 - 15 

(Med reservation för ev. nya direktiv från Folkhälsomyndigheten)

   - Bodlängan är öppen att kika in i med
     den underbara tomteutställningen.
     Passa på att kika på dasset också.

   -  I bagarstugan kommer det att bakas
      tunnbröd till försäljning hela dagen. 

   - Marknadsstånd med hantverk m.m.

   - Loppisbord

   - Lotteri och fiskdamm för barnen

   - Hela dagen serveras kaffe/te med 
      hembakat doppa, kolbullar och
      hamburgare/kokt korv 

   - Tomten kommer till bygdegården 
      ca 12.30

Varmt välkomna!
Harakers Hembygdsförening och Harakers Bygdegårdsförening

Vecka 45 Måndag - torsdag, dagens rätt enl. matsedel i förra numret

F 
Fredag -  Stekt salt sill med potatis och löksås

      Snitzel med råstekt potatis och bearnaisesås 
Vecka 46   Måndag - torsdag 
Lagårns köttgryta med kokt potatis
Kåldolmar, kokt potatis och gräddsås.   
Spagetti och köttfärssås.   Rödspätta med remouladsås.
F 

Fredag -  Kryddig nötstek med rotsaksgratäng och rödvinssås.
Rödspätta, remouladsås & kokt potatis. Efterrätt för de som äter på plats
Vecka 47 Måndag - torsdag 
Rotmos och köttkorv.    Pannbiff med potatis och sås
Danska frikadeller med  krydd-och lökstekt spagetti och tomatsås
Smörstekt torsk med kokt potatis och örtsås
F 

Fredag -  Smörstekt torsk med örtsås och koktpotatis
Slottsstek, kokt potatis, gelé & gräddsås. Efterrätt för de som äter på plats

 Tisdagar: Raggmunk med 
    fläsk och lingonsylt
    Torsdagar: Ärtsoppa och
   pannkakor 
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