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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  NÄSTA NUMMER kommer ut torsdag 9 dec.    BOKNING/UNDERLAG: Snarast, men senast TORSDAG 2 dec. 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:  Mitt Nordiska Mästerskap

ERBJUDANDEN OCH TIPS om aktiviteter hos föreningar och företag. 
• NORRBO FÖRSAMLING •  MELODIKRYSSET m.m.

                                  

                  Öppet i lottkiosken vid Messingsbruket 
                                    under hela julmarknaden 3 - 5 dec.
      
                       Fredag 3 och och lördag 4 dec. 
                                kl. 11.00 till 15.00 
                                 har vi öppet i Brännhyttan  

  med försäljning av glögg och lotter
Varmt 

välkomna!

 
                                                   PRO.se/skultuna

                   Påminnelse:
                         Trivselträff

  25 nov kl. 16.00 i Blå Hallen
  Jonny Fagerman underhåller



Fortsättning på nästa sida g

                                                                                                        Hej!
	 	 	 						Den	här	gången	blev	det	härligt	trångt	om	saligheten.	Det	finns	alltså	
hopp	för	Skultunabladet	ett	tag	till.	Jag	bantar	hellre	ner	min	egen	text	än	minskar	på	kåseriet,	det	tar	vi
itu med direkt istället.
Kåsör denna gång	är	en	ung	tjej	som	bor	i	en	by	nära	oss	och	pluggar	på	Idrottsgymnasiet	i	Västerås.	Jag	
beundrar	henne	och	alla	dessa	unga	människor	som	har	flera	mål	på	vägen	framåt	och	som	kämpar	på	
för	att	nå	dem.	Här	skriver	hon	om	den	sport	hon	gillar	allra	mest.	Duktig,	ambitiös	och	trevlig.	Jag	kan	
bara	tacka	för	kåseriet,	gratulera	henne	till	medverkan	i	en	viktig	tävling	och	önska	henne	all	 lycka	till.
Välkommen	hit	Tilde!																																																																																									 Elisabet Sannesjö ansvarig utgivare  

Mitt Nordiska mästerskap
Helgen	under	vecka	38	red	jag	mitt	första	Nordiska	mästerskap	och	för	mig	var	det	en	upplevelse
jag	kommer	att	ta	med	mig	hela	livet	framöver.	På	torsdagen	började	resan	kl	05.00	på	morgonen
och	efter	att	ha	lastat	in	min	häst	väntade	en	lång	resa	ner	till	Falkenberg.	

Vid	ankomst	möttes	vi	av	kraftiga	vindar	som	fick	med	sig	ett	av	stalltälten	där	ett	30-tal	hästar	enligt
plan	skulle	sova	över	helgen.	Strax	därefter	började	flera	av	övriga	stall	att	lätta	från	marken,	vilket
gjorde	att	även	de	tälten	evakuerades.	Här	omkring	började	alla	möjliga	tankar	att	snurra,	kommer 
tävlingen	att	genomföras?	Är	alla	oskadda?	Vad	händer?	Allt	var	ett	enda	stort	frågetecken.

Det	går	någon	timme	och	flera	ekipage	har	nu	börjat	få	hjälp	med	att	hitta	nya	stall,	Nordiska	mäster-
skapen	blir	alltså	av!	Jag	och	min	häst	hade	turen	att	få	stå	i	ett	stall	enbart	några	100	meter	från
tävlingsplatsen,	vilket	underlättade	till	stor	del.

Morgonen	därpå	gick	vi	upp	i	ottan	och	knoppade	vår	häst	inför	dressyren.	Välpolerade	från	topp	
till	tå	skrittade	vi	sedan	ner	till	framridningen,	varpå	vi	bland	annat	möttes	av	ekipage	jag	enbart	
sett	i	TV-rutan	innan.	Nerverna	var	spända	och	snart	var	det	dax	för	tävlingens	första	gren.	Väl	inne 
på banan dansade vi igenom programmet utan några direkta missar.

Natten	till	hoppningen	började	ovädret	igen.	Då	vi	sov	i	ett	taktält	på	bilen	blev	det	som	ni	säkert	
förstår	ingen	lugn	natt	och	vid	ett	tillfälle	var	vindarna	så	starka	att	jag	kunde	se	oss	flyga	iväg 
seglandes	med	blåsten.	Som	tur	var	fick	jag	mot	förmodan	några	timmars	sömn	och	det	var	dax
för	tävlingens	andra	moment,	banhoppning.	Med	en	bra	känsla	gick	vi	in	på	banan,	omringade	av	
en tät publik. Då min tappra springare enbart är 6 år gammal blev han en aning spänd av denna 
publikmassa,	vilket	resulterade	i	3	bommar	ner.

Tredje	dagen	blev	en	lugn	natt,	vilket	jag	är	mycket	tacksam	för	då	terräng	kräver	ork	och	energi. 
Nu	var	nerverna	verkligen	på	helspänn.	Jag	polerar	mina	stövlar	så	pass	noga	att	jag	nästan	vill	tro	
att	varenda	atom	är	täckt	av	svart	skokräm	och	läderfett.	Nu	är	vi	redo!

Som	planen	löd	skulle	vi	skritta	ner	till	framhoppningen,	men	när	vi	möttes	av	den	täta	folkmassan 
till	publik	övergick	skritten	till	en	kort	trippande	trav.	Jag	tog	detta	som	ett	gott	tecken	på	att	han	
visste	vad	som	väntade.	När	vi	väl	kom	till	framhoppningen	möttes	vi	av	landslagsledare	från	Nordens 
alla	hörn.	För	en	kort	stund	kunde	jag	koppla	bort	nervositeten	och	njuta	av	en	exotisk	stämma	av
den	saliga	språkblandningen.	Men	strax	igen	var	jag	tvungen	att	återgå	till	fokus.	För	att	spara	på	
krafterna	blev	det	2	språng	var	på	varje	hinder	av	de	5	som	var	utplacerade.

”Två minuter kvar till start!”	Hör	jag	starten	ropa,	varpå	jag	tar	en	sista	galopp	för	att	sedan	skritta	
dit.	Jag	frågar	som	jag	alltid	gör	när	jag	kommer	fram	till	starten	”räknar	ni	ner	från	tio?”,	då	jag	ska 
få	en	chans	till	att	starta	min	klocka.	Jag	får	klartecken	på	detta	och	väntar	nu	på	startsignal.	”En 
minut till start!”	Jag	börjar	skritta	runt	i	startfållan	för	att	få	min	hästs	lydnad.	”30 sekunder kvar 
till start!”	Jag	böjer	mig	försiktigt	mot	min	hästs	öron	i	ett	tillräckligt	nära	avstånd	för	att	viska:
”Om detta är det sista jag gör, är jag glad över att det är med dig, Måns”.



Fortsättning från föregående sida g

                       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

    

   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      

                Jag	böjer	mig	försiktigt	mot	min	hästs	öron	i	ett	tillräckligt	nära	
avstånd	för	att	viska:	”Om detta är det sista jag gör, är jag glad över att det är med dig, Måns”.
Det	är	ingen	lätt	uppgift.	Jag	brukar	jämföra	terrängen	med	att	gå	ut	i	krig.	Du	vet	inte	vad	som	väntar.	
Likväl	som	du	kan	ta	dig	igenom	banan	oskadd	och	kanske		till	och	med	felfri,	kan	det	även	vara	det	
sista	du	gör,	lite	som	rysk	roulette,	i	alla	fall	den	typen	av	adrenalin.	Det	som	lättar	mig	är	tanken	av	
att	jag	inte	är	själv.	Faktum	är	att	jag	är	omringad	av	flera	likasinnade	galenpannor	som	lever	för 
sporten och drivs av den. 

Det	börjar	närma	sig,	otåligt	väntar	jag	på	nedräkning	och	strax	inpå	hör	jag	“tio”,	snabbt	på	klockan, 
“nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett...” “RID!”.	Som	ett	skott	for	vi	ur	startfållan,	med	känslan	
av	en	hunger	som	kan	mättas	genom	att	äta	hinder.	Jag	hör	ingenting,	bara	ljudet	av	Måns	starka
andetag,	följt	av	hjärtslagen	jag	känner	farandes	i	min	bröstkorg,	det	går	fort.	

Adrenalinet	strömmar	nu	i	kroppen,	trots	det	att	vi	tagit	oss	över	17	hinder	känns	det	som	att	vi	
fortfarande	väntar	på	startsignal,	men	där	är	vi	och	har	10	hinder	kvar	till	ett	genomfört	NM.	Hinder
18	på	banan	var	ett	stort	bord,	så	brett	att	det	kändes	som	en	enklare	uppgift	att	hoppa	över	flaket 
på	pickupen	här	hemma.	Jag	höjer	tempot	ytterligare,	vi	tar	sats	för	att	ta	oss	över	det	stora	bjässe-
hindret	och	innan	jag	vet	ordet	av	det	var	vi	över.	Jag	och	Måns	möttes	då	av	en	jublandes	publik	
som både	visslade	och	hejade,	en	stund	jag	är	glad	över	att	minnas.	

Den	supporten	tog	vi	med	oss	ända	in	i	mål,	där	vi	nu	tillsammans	har	avslutat	vårt	första	Nordiska 
mästerskapet	där	vi	fick	representera	Sverige,	trots	att	vi	som	ekipage	var	yngst	i	startfältet	och	inte
hade	större	erfarenheter	med	oss,	till	skillnad	från	många	andra.	Jag	hade	inte	kunnat	vara	stoltare
över	min	fina	Måns.	Han	gör	allt	för	mig	och	jag	gör	allt	för	honom.	Efter	denna	lärorika	tävling	vet 
jag	nu	hur	alla	stolta	mammor	känner	sig	och	nu	är	jag	och	Måns	mer	än	redo	för	kommande	ut-
maningar.                                                                                                                        Tilde Borg Zeidlitz



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

Välkommen till oss!

       Monte Carlo                                 Marilyn                   

Dags att fira advent, lucia, jul och nyår!

Vi  säljer också 
våra stora amaryllislökar 

och goda honung på 
Messingsbrukets julmarknad 
och vid extra öppet i butiken
 4 dec. (Se Romfartuna Hembygds-

förenings annons)

                                                                    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

    
Vecka 47 Måndag - torsdag, dagens rätt enl. matsedel i förra numret

F 
Fredag -  Smörstekt torsk med örtsås och koktpotatis

Slottsstek, kokt potatis, gelé & gräddsås. Efterrätt för de som äter på plats
Vecka 48  Måndag - torsdag 
Fläsk och löksås med kokt potatis 
Stuvade morötter och falukorv med kokt potatis. 
Tysk brunkålsgryta med rimmat sidfläsk och kokt potatis. 
F 

Fredag -  Honungs/pepparstekt karré med stektpotatis 
Rullströmmingslåda med mos. Efterrätt för de som äter på plats
Vecka 49 Måndag - torsdag 
Gravad lax med kokt potatis och senaps/pepparrotssås. 
Blomkålsgratäng med kassler. 
Stekt falukorv med bacon, ägg och stektpotatis. 
F 

Fredag -  Skomakarlåda med mos.
Ångad fisk m. kokt potatis & hummersås. Efterrätt för de som äter på plats

 Tisdagar: Raggmunk 
med fläsk och lingonsylt

 Torsdagar: 
Ärtsoppa och
 pannkakor 

 loppis på lördag 27/11. Kl. 10 - 14. VälKommen! 

Hösten är här och äntligen är de tillbaka igen!  
Onsdagen den 1/12 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!
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Varmt välkomna!
Harakers Bygdegårdsförening, Harakers Hembygdsförening 
och Skultuna Kommundelsförvaltning

Bokcafé  
onsdag den 1/12 

i Harakers Bygdegård
 kl 18.30

Frisör &  Shop   

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

Välkommen 
till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm
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