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En möjlighet att handla
julklappar, pynt m.m.
utan att möta andra kunder

Hej!
                                                       Åh, det närmar sig äntligen advent! En härlig tid med adventsstakar
och stjärnor i fönstren som lyser upp i vintermörkret. Lite svårt känns det allt att använda ordet vinter nu
när det fortfarande är så pass varmt ... men vintertid är det och mörkt på kvällarna likaså. Vem vet, rätt
som det är kanske man får ta tillbaka de orden. Mörkt lär det vara ett bra tag till, men tänk om det blir 30
grader kallt och massor av snö! Ärligt talat längtar jag efter en riktig vinter. Skotta snö, se till att värmen
står sig inomhus. Ta fram den varma koftan. Tända ljus. Värma glögg. Det finns fördelar med kylan.
Förutom det jag själv gillar är det många träd som behöver en köldknäpp för att slippa för mycket mossa
och lavar. Dom är liksom inte riktigt gjorda för det här hos oss.
Nu står det heller inte på förrän det blir jul, en annorlunda sådan. Jag hoppas att det är den enda jul vi
behöver uppleva på det här sättet. Kanske det är dags att reformera julkorten. Jag borde skicka många
sådana, precis som jag gjorde förr. Jag borde ringa fler telefonsamtal till personer jag inte haft tid att prata
med på ett tag.
Som kåsör den här gången har jag bjudit in en man som varit med om något speciellt. Han berättar
generöst om det i sitt kåseri och vi var ganska många som såg det han berättar om. Så otroligt intressant
både för oss och för honom själv som bland annat är lärare i historia! Nu hälsar jag en både kunnig, trevlig
och ödmjuk person välkommen hit och tackar för att du delar med dig av händelsen på Åbylunds Gård i
Romfartuna! Daniel Patocka, ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö,
ansvarig utgivare

Det sitter i väggarna
Att vara med på TV, och speciellt själva inspelningen, är något alldeles speciellt och en upplevelse
vi aldrig kommer glömma. Jag har minnen av att det började pratas om att ansöka om att vara med
i Det Sitter i Väggarna i samband med att min fru tog över gården efter sin far. Svärmor Jenny och
min fru Ingrid verkar ha haft drömmar om detta ett tag. Alla på gården var inte övertygade om att
vi skulle skicka in en ansökan (svärfar Gunnar). Det tog dock inte lång tid innan samförstånd rådde
i slutet av 2019 och en ansökan skickades in. Gunnar kom även att bli mer och mer entusiastisk
med tiden och är idag väldigt glad att vi var med.
Produktionsbolaget hörde av sig till min fru Ingrid och en veckolång mailkonversation inleddes.
De verkade vara väldigt intresserade och vi fick spela in en presentation av familjen och gården.
Även om vi nu började förstå att vi förmodligen skulle vara med i nästa säsong av programmet
kändes det fortfarande overkligt och svårt att ta in. Det var något som skulle ske i framtiden som
man inte riktigt förstod.
I början av 2020 ville produktionsbolaget komma förbi och träffa oss. Jag minns att de inte väntade
särskilt många minuter tills de berättade att de gärna ville göra ett program om gården med oss.
De hade redan lagt ner väldigt mycket tid på att forska om gårdens historia. Känslan av overklighet
och att inte riktigt förstå vad som väntade fanns fortfarande kvar.
Inspelningen skulle ske i mars och det var bara veckor dit efter mötet. På denna korta stund hann
Corona slå till över hela världen och man undrade om programmet skulle bli av i denna turbulenta
tid. Genom att följa de riktlinjer som fanns, och att inte bjuda in en äldre person med anknytning
till gården, togs beslutet att spela in den säsong ni nu sett på TV.
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Det vi minns mest under själva inspelningen är hur otroligt stöttande TV-teamet var. Vi hade ju
ingen erfarenhet av en TV-inspelning och de var vana att träffa familjer som inte heller kan eller vet.
De förblev positiva och guidade oss genom att stå framför en kamera. Vi kommer inte glömma de
skratt och trevliga stunder vi delade med dem under nästan två veckor. Programledarna Rickard
och Erika var väldigt jordnära och varma människor. Inte alls som man tror att TV-kändisar ska vara
som stått i rampljuset under så lång tid.
En sommar passerar fort med tre barn och september var plötsligt här. Vi skulle sändas som andra
program i säsongen och nervositeten var stor. Skulle vi göra bort oss? Hur ser man egentligen ut
på TV? Hur låter egentligen ens röst? Vem kommer få flest Instagramföljare (det blev min fru som
jag misstänkt)? Många små oviktiga tankar blev plötsligt viktiga.
Allt släppte efter TV-visningen och reaktionen från släkt, vänner, kollegor och andra i vår närhet
blev otroligt fin. Att bli kontaktad av vänliga främlingar varav en skickar mer information om gården
och dess historiska personer värmer.
Och om ni undrar; nej, Gunnar har ännu inte hittat kusken i källaren.
Vi hoppas ni tyckte om programmet och vi är otroligt tacksamma för denna upplevelse, som vi aldrig
kommer glömma.
Daniel Patocka

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

Jag tänker aldrig på framtiden
den kommer tids nog ändå.
Albert Einstein

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Monte Carlo

Marilyn

Snart kommer advent, lucia, jul och nyår!
Vill du vara ensam
eller endast i sällskap
av nära vänner när du
besöker butiken?

Det går fint!
Ring bara och boka
en egen tid med oss!
021 - 470 48 00

Vi säljer dekorationer, blomsterlökar, julklappar, lyktor,
skålar, kläder, smycken m.m. Öppet för alla, onsdagar kl 10 - 16

Ett lokalt besöksmål - med jord, växter och två små butiker
Tel. 021 - 470 48 00
www.aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com

Välkommen!

Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna

Välkommen!

Vecka 47

Måndag - torsdag

tisdagar
Äppelkotlettgryta med kokt potatis
även raggmunk med
Gräddig köttfärsgratäng
fläsk och lingonsylt
Pasta Carbonara
Fredag Skomakarlåda
Inkokt lax med dillmajonäs och kokt potatis
Välkommen

f
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

Vecka 48 Måndag - torsdag
till bords!
			 Pannbiff med potatis, lök och grönpepparsås		

Fläsk och löksås med kokt potatis
		 Chili con Carne med ris
Företag och föreningar:
Fredag Schnitzel och stekt potatis
Strömmingslåda med mos
Jultallrik kan beställas

f

Vecka 49

Måndag - torsdag

Rotmos och köttkorv
Rotsaksgryta med nötkött
Chorizogryta med ris
Fredag Barbequekarré med stekt potatis
Ugnsbakad lax med potatis och sås

f

Vi lagar all mat från grunden
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

				

för 135 kr

torsdagar
även ärtsoppa
med pannkakor

Se även menyn på gastrogate.se

Skultuna VVS
Jocke Edlund

Mobil 073 787 19 15

rormiljo64@gmail.com
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

Coronatider...
Dags att komma på fötter igen?

Välkommen !

tel: 076-328 71 83

KF Service Mälardalen
www.kf-service.nu

Man må säga vad man vill
om ett syndigt leverne
- men det är allmänbildande
Hjalmar Bergman

ViVisäljer,
säljer, monterar
monterar
och
renoverar
och renoverar
skorstenar
skorstenar
och
Välkommen på trygg och
och kaminer
kaminer.
säker fotvård hos mig!
Vi utför
även
Vi utför
även
mur- Mobil: 0735 - 45 45 03
mur- och
och putsarbeten
Sophie Söderqvist

putsarbeten

Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14 | vasteras@eldabutiken.se

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Besöksadress:

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

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

Skultuna - Romfar tuna - Haraker
På grund av de skärpta restriktionerna i Västmanland är

INGA BESÖKARE VÄLKOMNA TILL
GUDSTJÄNSTER & VERKSAMHETER!
Detta gäller i nuläget till den 10 december. Vi ber er
hålla er till folkhälsomyndighetens rekommendationer
både för er egen skull men också för era medmänniskor.
Håll koll på församlingens facebooksida för ny information.

websända

ANDAKTER

måndag-torsdag kl 15

websända

GUDSTJÄNSTER
Vi websänder alla
våra gudstjänster på
församlingens facebook-sida!

Vardagar kl 15 sänder vi andakter
(oftast) från Mariagården.

Sändningarna sker på:
facebook.com/norrboforsamling

VÄ L KO M M E N T I L L N O R R B O F Ö R S A M L I N G -

r

GUDSTJÄNST
Söndag 22/11 kl 17 i

SKULTUNA KYRKA

”Kristi återkomst”

Gunilla Lindberg, musiker
David Berglund, präst

Gott nytt KyrKoår!
websänd
ADVENTSGUDSTJÄNST

Söndag 29/11
kl 11:00
D

G - E N D E L AV S V E N S K A K Y R K A N VÄ S T E R Å S
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Frisör

&

Shop

Välkommen
till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm
Centrumhuset vid Skultuna Torg
www.salongadamocheva.se
Tel: 021-755 30

Linus

Rödfärgad, kastrerad, chipmärkt och
registrerad hankatt på avvägar.
Har någon sett honom?
Ring 070-719 54 18, Väster Munga 8 Carita

Välkommen
till oss!

En enda solstråle är nog
att driva bort många skuggor
Franciskus

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

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.

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00
Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Välkommen!

Svenne

Namnsdagar

fram till nästa nummer, nr 22, 2 dec. 2020
		 Onsdag 		 18 nov
Torsdag		 19 nov
Fredag
20 nov
Lördag
21 nov
Söndag 		 22 nov
Måndag
23 nov
Tisdag
24 nov
Onsdag 		 25 nov
Torsdag		 26 nov
		 Fredag 		 27 nov
Lördag 		 28 nov
Söndag 		 29 nov
Måndag
30 nov
Tisdag 		 1 dec
Onsdag
2 dec

Lillemor, Moa		
Elisabet, Lisbet		
Pontus, Marina		
Helga, Olga		
Cecilia, Sissela		
Klemens			
Gudrun, Rune		
Katarina, Katja		
Linus
Astrid, Asta		
Malte			
Sune			
Andreas, Anders		
Oskar, Ossian		
Beata, Beatrice

Grattis alla
små och stora namnsdagsbarn!

VÅRT SKULTUNA
Aktuell information från Skultuna kommundelsförvaltning
vasteras.se • 021-39 00 00

ShÅppen Second handbutik

TELEFON 021-39 21 26 | KRONGJUTARVÄGEN 16
Här kan du lämna saker som du inte behöver
längre men som andra kan ha nytta av.

Öppettider
• Måndag, onsdag och fredag kl. 13–16.

ShÅppen är ett samarbete mellan Skultuna
kommundelsförvaltning och VafabMiljö.
Butiken drivs av Daglig verksamhet,
Kopparen Stöd och Service, 021-39 39 05.

Vallonens mötesplats

TELEFON 021-39 39 10 | VALLONVÄGEN 15-17
VI FORTSÄTTER MED REGLERADE BESÖK.
Behöver du hjälp med att kontakta anhöriga
som bor på Vallonen, eller har andra frågor,
är du välkommen att höra av dig till oss.
Servicehuset: 021-39 38 50
Våning 1: 021-39 38 54 • Våning 2: 021-39 38 55 • Våning 3: 021-39 38 56

Kommundelskontor

Skultuna bibliotek

TELEFON 021-39 38 00, 39 00 00

TELEFON 021-39 38 25

Öppet helgfria varadagar
Måndag–fredag kl. 08.30–10.30
E-post
skultuna-kommundelsnamnd@
vasteras.se

Öppettider
Måndag kl. 13–19
Tisdag kl. 13–17
Onsdag kl. 13–17
Torsdag kl. 13–19
Fredag kl. 11–14

Besöksadress
Tibblevägen 1, Skultuna

Vi har extra öppet för riskgrupper
och 70+ onsdagar kl. 9–10.

Postadress
Box 105, 726 30 Skultuna

Familjecentrum
Öppna förskolan
TELEFON 021-39 38 67
Öpptet för barn upp till ett år. Max fyra barn samtidigt i lokalen. Anmälan och mer
information finns på Facebook Familjecentrum/Öppna förskolan Skultuna.
Öppet för barn upp till 1 år
Måndag kl. 09.00–11.30, 13–15
Onsdag kl. 13–15
Torsdag kl. 09.00–11.30

Öppettider vecka 48–51
Ändringar kan förekomma av våra
öppettider under vecka 48–51.
Håll koll på Facebook!

I en annan del av Västerås
NÄRMARE BESTÄMT I SKULTUNA
Platsen är Vallonens mötesplats. Tidpunkten är
senvintern 2020. Mötesplatsen har just öppnat
efter sju veckors stängning beroende av att
magsjukan har härjat. Glädjen var påtaglig, när
mötesplatsen öppnade upp i slutet av februari.
Och så underbart få äta lunch tillsammans med
någon i matsalen. Eller att få sitta på ljugarbänken en stund före lunch. Det gick någon
dag, och nyhetsrapporteringen vittnade om att
Covid 19 spred sig över världen. Oron växte
hos boende och personal.
I början av mars månad stängde mötesplatsen för utomstående besökare. Vi anpassade
aktiviteter, vi minskade antalet deltagare på
aktiviteterna, spritade ytor, tvättade händer,
nös i armvecket om vi var tvungna att nysa,
höll avstånd, bar visir och informerade om folkhälsoinstitutets riktlinjer i ord, bild och text.
Vintern 2020 var en mild vinter och det var
tur för oss på Vallonen. Redan i tidigt skede av
pandemin tog vi beslutet att erbjuda utevistelse
för så många som möjligt, både enskilt och i
grupp. Jackor, mössor, varma skor och plädar
plockades fram till de boende.
Mötesplatsens aktiviteter har dokumenterats och många bilder har lagts ut på Vallonens

facebooksida. Under våren spelades boule ute
många gånger och det givna mellanmålet var
kokt korv med bröd! Några andra mellanmål
är: Chokladsmoothie gjord av havredryck, fruktsallad, äppelkaka med vaniljsås, rabarberpaj,
med mera.
Vallonens gym har varit flitigt använt under
2020. Varje vecka är det ett gäng på 12–15
personer som har gjort sina rörelseprogram. Det
är aldrig försent. Inte ens om du fyllt 100 år.
Det är de små sakerna som gör den stora
skillnaden. Under pandemin har mötesplatsens personal haft möjlighet att fokusera på
och ge stöttning till hälsofrämjande levnadsvanor. Sociala medier har betytt mycket under
pandemin, en möjlighet att se bilder och höra
anhöriga på annat sätt än att prata i telefonen.
Just nu i slutet av oktober, vet vi inte vart
pandemin innebär för oss. Men det vi vet är att
boende på Vallonen har stora möjligheter att
utveckla och bibehålla en god hälsa, fysiskt och
psykosocialt. Det känns som om vi kommer att
fortsätta; tvätta händer, hålla avstånd inne och
ute, och bära visir en lång tid framöver.
Mötesplatsens personal; Lillemor, Pia & Pia

Lions Club

Stenmjöl, makadam, väggrus,
bärlager och förstärkning

i Skultuna

Ring för leverans eller avhämtning

Välkommen
till
Lions

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

Julloppis

lördag 28 november
kl. 11 - 15
i Brännugnsbacken

Jul i Advent
lt
i Haraker
Instäl
lördag 28 november kl. 11 - 15

Tack för att du hjälper Lions hjälpa!
1:a söndagen i advent, 29 november

Med hänsyn till det allmänna smittläget i
Västmanland väljer vi att skjuta upp årets
julmarknad. Vi återkommer med en ny
marknad när Corona-smittan lagt sig,
även om det då blir utan tomtar.
Vi ses igen 2021

				

		

OBS!
Vi pausar vår hemsida så länge.
Den är under uppdatering!

				

Harakers Hembygdsförening
och Harakers Bygdegårdsförening

Trivselträffen
26 november
är inställd!
PRO.se-skultuna

