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I detta nummer hittar du bl.a.:

Kåseriet:
Skriva kåseri - en lite överraskande men spännande uppgift att få !!
Många duktiga företag

Lagårn´s lunchmeny

En möjlighet att handla julklappar m.m. utan att möta andra kunder
Folktandvården i Skultuna
Information & program från Norrbo församling
Ponnyridskola på Grällsta Ridcenter
Melodikrysset

En gammal barnvisa i ny tappning
Annonsplanen för 2021
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SG:s Potatis
Hedemora

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

Fredag 4 december
kl 11.00 - 12.00

Vi står på parkeringen vid Skultuna IP
Förhandstips: Nästa gång 22 jan. Samma tid & plats!

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

Nystart av Salongen och Julen är snart här !
Det firar vi med
ett erbjudande
hela december:
Vanlig klippning
från 99 kr
Obs!

På grund av covid-19
släpper vi in högst
fyra personer i taget.
Vi erbjuder också
klippning hos dig.

Ring för tidsbokning!
Varmt välkommen! Vi finns vid Torget i Skultuna.
Krongjutarvägen 16
Tel. 073 - 245 50 58

2:a advent 6 dec., 3:e advent och Lucia 13 dec., nästa Skultunablad 16 dec.
- och då är det bara 8 dagar kvar till julafton!

Hej!
Nu har vi tagit klivet in i december och i allt fler fönster glimmar
julstjärnor och adventsstakar så snart mörkret lagt sig. 29 november kunde vi fira 1:a advent och innan
nästa Skultunablad - årets sista - kommer ut har vi också passerat 2:a och 3:e advent. Samma dag, söndag
13 dec., välkomnar vi Lucia. Natten går tunga fjät, runt gård och stuva. Kring jord som sol’n förlät, skuggorna
ruva. Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, Sankta Lucia, Sankta Lucia. o.s.v. Troligen får de flesta av
oss njuta av det på TV, vilket ju är bättre än inget!
I den vevan får vi också kvittot på om våra ansträngningar att minska smittspridningen av Corona har
lönat sig. Om alla har skött sig exemplariskt kanske restriktionerna lättar, annars får vi nog leva med
“kort koppel” ett tag till.
Som kåsör den här gången har jag bjudit in en person som har funnits med i mitt medvetande sedan
länge. De första minnena har jag från Bruksskolan på den tiden då det gamla fina stenhuset var fritidsgård. Jag började jobba där som föreståndare i mitten av 70-talet och har alltid tänkt mig honom som
en av de vuxnare, men ändå en av ungdomarna, som tränade där. Jag undrar verkligen vilken uppfattning
jag då hade om min egen ålder. Vi är ju faktiskt jämngamla nu och lär väl ha varit det då också! Hur som
helst minns jag honom som en ganska fåordig men alltid snäll och vänlig kille med stort träningsintresse.
Senare har jag främst sett honom i någon av hans fina bilar och det är väl bara att konstatera att vi har ett
gemensamt intresse där! Välkommen hit Kent. Ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö,
ansvarig utgivare

Skriva kåseri - en lite överraskande men spännande uppgift att få !!
Född Stockholm 1951, boendes på stora Essingen. Mycket vackert fortfarande! Hamnade i Skultuna
redan 1952. Boendes i ett hus kallat “Banken” till 1957, med Far, Mor och Bror. Därefter blev det
Spaktorpsvägen till 2019. Och nu Aluminiumvägen som jag fortfarande kallar Skarpskytten!
Bruksskolan, Persboskolan och sedan Yrkesskola efter att jag som 15 åring gjort värnplikten, som
Sveriges yngsta soldat! Fick sluta årskurs 9 två veckor tidigare för att hinna till inryckningen på I1,
Kungliga Svea Livgarde, Livkompaniet! Allt enligt Kungliga Skolöverstyrelsens godkännande som
det hette då. Värnpliktig sergeant vid 16 års ålder var tufft men härligt. Det har väl format mig
i mångt och mycket.
Idrotten kom in tidigt i mitt liv. Kasta grejor: Kula/Diskus /Spjut
samt lyfta tunga saker. Det gick bra med kula och diskus. Segern
i kulstötning på Bislet Oslo, i nordiska ungdomslandskampen
1969, satt bra!
En rolig grej med kast var att i lumpen 67/68 råkade jag kasta en
skarp handgranat utanför övningsområdet på Järvafältet. Jag
skulle ge allt sa fänrik Lejonborg. Tyvärr tillhörde inte nedslagsplatsen försvaret, men det är en annan historia!
Även gångsporten utövades med viss framgång, med seger i
Västmania-finalen som bäst.
Allt var inte bra. Fotbollen fick ett par träningar tills tränaren tog
mig åt sidan och påpekade vänligen men bestämt “Håll dig till
friidrotten, du är i vägen för alla” och det tackar jag för än idag!
		

		
		

Fortsättning på nästa sida g

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 från föregående sida g

Betongarbetare blev det på yrkesskolan, efter att ha varit med fader Nils på några renoveringar av
hus runtomkring Skultuna. Sedan Gränges i många år och Skultuna Emballage/Foldy pac.
Bilar med stora motorer kom tidigt att även det forma tillvaron. Min första bil blev en Dodge 1960
med 360 hp inköpt på 19-årsdagen. Ingen PV eller Amazon som förstabil! Nu senast har det köpts
tillbaka en Chevelle SS 454 som jag ägde för 30 år sen. Den skall justeras upp lite till cirka  700 Hp
till sommaren - kallas 70 års kris eller inte ?
Som glad pensionär och särbo har intresset
ökat ändå mer för hembygden ! Tänker på
Banken, Handelsträdgården och köp av 		
		
Julgran i kolbodarna vid Brännugnsbacken
ofta och blundar .
			

Under rådande omständigheter - håll avstånd
och tänk på varandra!! Så fixar vi Pandemin!!

								
							
Kent Svanström

”Hyss hittar man inte på, di bare blir.
Och att det är ett hyss, det vet man inte
förrän efteråt.”

Emil i Lönneberga, ur När lilla Ida skulle göra hyss

Astrid Lindgren

Frisör & Shop

Info inför Julen!!

Salongen är öppen t.o.m 22/12

sen har jag stängt i mellandagarna och
öppnar igen 7/1.

Folktandvården Skultuna
har stängt

fr.o.m. 23 dec. t.o.m. 3 jan.
Övriga helgfria vardagar
har vi öppet som vanligt.

Nu har vi munskydd både du och jag!
Kom max 5 min. innan din tid för att
undvika onödiga kontakter.
Var rädda om varandra och håll avstånd !

Varmt Välkomna

till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm, dipl. hårolog
Centrumhuset vid Skultuna Torg

Tel: 021-755 30

www.salongadamocheva.se

Vid akuta besvär

- som trauma, värk eller feber ring 021-17 65 40 för hänvisning

Vi önskar er alla

God Jul & Gott Nytt År
Folktandvården Skultuna

Tel 021-17 65 40
Västeråsvägen 32

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

handla julklappar, amaryllis & tomtar i trygg miljö

Vill du vara ensam

eller endast i sällskap
av några få nära vänner
när du besöker butiken?

Det går fint!
Ring bara och boka
en egen tid med oss!
021 - 470 48 00
Vi säljer te, marmelad & konfekt, julklappar, lyktor, dekorationer, skålar,
Öppet för alla, onsdagar kl 10 - 16
kläder, smycken, amaryllis m.m.

Du hittar oss i byn Vagersta, 11 km norr om Skultuna
Tel. 021 - 470 48 00
www.aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com

Välkommen!

Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna

Välkommen!

Vecka 49

Måndag - torsdag

Alla tisdagar
även raggmunk med
fläsk och lingonsylt
torsdag
3 dec. och 10 dec.
även ärtsoppa
med pannkakor
				

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

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 50 Måndag - torsdag
			 Kalops med potatis		

Pyttipanna med ägg och rödbetor
Rödspätta med kokt potatis och remouladsås
Fredag Fläskfilépanna med potatis och sås
Rödspätta med kokt potatis och remouladsås
Vecka 51 Måndag - onsdag
Företag och föreningar:
Korv Stroganoff med ris
Jultallrik kan beställas för 135 kr
Fläskpannkaka
Inkokt lax med potatis och majonäs
Torsdag - fredag Lunchpris på hambugertallrik alt. korv & pommes
Jultallrik 135 kr

f

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

				

Skultuna VVS
Jocke Edlund

Mobil 073 787 19 15

rormiljo64@gmail.com

Se även menyn på gastrogate.se

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

Välkommen !

tel: 076-328 71 83

KF Service Mälardalen
www.kf-service.nu

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

”När en del tycker att man är
stor, och en del tycker att man är liten, så är
man kanske alldeles precis lagom gammal.”
Lisa i Alla vi barn i Bullerbyn

Astrid Lindgren

Dags att vila fötterna!
Kliniken är stängd 22/12 - 6/1

God Jul & Gott Nytt År
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Tel. 0735 - 45 45 03

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

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 13 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

GUDSTJÄNSTER

websända

ANDAKTER

måndag-torsdag kl 15

Vi websänder alla
våra gudstjänster
på församlingens
facebooksida!

Sändningarna sker på:
facebook.com/norrboforsamling

KYRKFIKA
Välkommen till en digital
fikastund! Gör i ordning ditt
favoritfika och koppla upp
dig via dator eller mobil.
Klicka på länken eller ladda
hem appen ”Jitsi Meet”
Fikarummet är öppet
måndagar och torsdagar
mellan 10.30 - 11.30.
Var med så länge du vill.
I ”Jitsi Meet” skriver
du in rumsnamnet
NorrboKyrkfika

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

Öppen kyrka
i adventstid

I SKULTUNA KYRKA
Lördagar kl 12-14
den 5/12 & 19/12
Kom in och upplev
stämningen av granar,
krubba och tända ljus.
Lena Liljegren
Gunilla Lindberg

HARAKERS
STIPENDIEFOND
Du som har avslutat grundskolan och fortsatt studera,
som bor i Harakers socken och
inte sökt tidigare, kan ansöka
om stipendium ur Harakers
Stipendiefond.
Sista anmälningsdag den
10 december
till Anneli Wallsargård
070-742 54 21

Julblomma!

Vi vill gärna önska våra äldre
församlingsbor en riktigt GOD JUL!
Den 8 -9 december, kommer vi på
besök från Norrbo församling och
Lions Club, Skultuna och överlämnar
en julblomma till alla er som har fyllt
80 år och däröver.

websänd

GUDSTJÄNST

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

BRYT EN
TRADITION

Söndag 6/12 kl 11 från

SKULTUNA KYRKA
Christina Olsson, trumpet
Gunilla Lindberg, musiker
Kajsa Bengtz, präst

websänd

GUDSTJÄNST

Söndag 13/12 kl 11 från

ROMFARTUNA KYRKA
Lena Liljegren, flöjt
Micke Winterquist, musiker
David Berglund, präst

websänd

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.

SAMLING VID
KRUBBAN

Söndag 20/12 kl 11 från

HARAKERS KYRKA
SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

Gunilla Lindberg, musiker
Kajsa Bengtz, präst

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

© Foto: Elisabet Sannesjö

				 PRO almanacka
2021

Nu finns den hemma!
PRO.se-skultuna

Ring 076-113 88 04
				

ViVisäljer,
säljer, monterar
monterar
och
renoverar
och renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och kaminer
kaminer.
Vi utför
även
Vi utför
även
murmuroch
och putsarbeten

putsarbeten

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

Vid en middag beror det
inte så mycket på vad som står på bordet,
utan vilka som sitter på stolarna.
W.S. Gilbert

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 23, 16 dec. 2020
		 Onsdag
Torsdag		
Fredag
Lördag
Söndag 		
Måndag
Tisdag
Onsdag 		
Torsdag		
Fredag 		
Lördag 		
		 Söndag 		
Måndag
Tisdag 		
Onsdag

2 dec
3 dec
4 dec
5 dec
6 dec
7 dec
8 dec
9 dec
10 dec
11 dec
12 dec
13 dec
14 dec
15 dec
16 dec

Beata, Beatrice		
Lydia			
Barbara, Barbro		
Sven			
Nikolaus, Niklas		
Angela, Angelika		
Virginia			
Anna			
Malin, Malena		
Daniel, Daniela		
Alexander, Alexis
Lucia			
Sten, Sixten		
Gottfrid			
Assar

Grattis alla
små och stora namnsdagsbarn!

Ett besök till av vår käre Sten-Åke Pettersson! Den här gången med sagotema.

OBS! Just denna saga bör du nog inte läsa för barnen. Till det är den alltför sorglig.
Välkommen Sten-Åke!
Elisabet

En gammal barnvisa i ny tappning

I ett grått litet ruckel strax hitom kalhygget, där en gång en mäktig gammelskog reste sig, stod en
grinig gammal tomte lutad på sin rullator och spejade ut över det snöpudrade, öde landskapet
och undrade vad som stod på. Han hade hört skott och nu såg han en skadskjuten hare som med
möda och på tre ben skuttade fram mot honom i en av de skyttegravar som markberedaren skapat
under hösten.
”Fan också”, stönade haren när han kommit inom hörhåll. ”I dag är dom som tokiga! Älgjaktstider
och dom skjuter på mig! Jag är väl ingen älg och inte kan jag rå för att älgarna tagit slut, så illa som
de här skogarna sköts. Jag behöver hjälp! Släpp in mig så inte jägar’n hinner fram och skjuter mig.”
”Lugn bara, ulltott” grymtade tomten. ”In i stugan med dig och hoppa ner i den stora grytan längst
in i hörnet. Den är garanterat skottsäker. Många har sökt skydd där före dig!”
”Känns lite konstigt, men vad har jag att välja på” sa haren med ett stänk av tvekan i rösten samtidigt
som han såg och hörde ute på kalhygget hur drevet närmade sig. En sista kraftansträngning och
han var i skydd av den bastanta järngrytan vars botten var täckt av ett lager snö och enris.
”Ja, det må jag säga,” grymtade tomtefar och la på det tunga locket. ”Det är inte ofta som delikatesserna hoppar i grytan för egen maskin!” Han donade med näver och torra pinnar och blåste på
glöden tills den tog fart och en munter eld började spraka under grytan.
”Har du det bra,” ropade han till Haren.
”Det är lite kallt här nere, och mörkt” hördes harens mumlande svar inne från grytan. ”Har hundarna
dragit iväg åt annat håll? Jag hör inga skall.”
”Hundarna är på väg bort men jägar’n står på pass vid torrtallen här utanför. Håll ut lite till så blir det
både varmare och ljusare, det lovar jag dig” skrockade tomtefar och satte sig i sin gungstol. Han
tog fram sin tomtomtomobil och skickade 9 SMS med exakt samma innehåll:
”Ragu på fälthare hos mig vid tre-tiden. Ta med nåt att dricka. Det blir det vanliga gänget.”
Inne från grytan hördes rop som gick över i desperata bankningar på grytans sidor innan det blev
tyst. Bara eldens sprakande hördes. Efter nå’n timma öppnade tomten på locket, skummade av
en hink med ullig päls som hälldes ut i blåbärsriset utanför rucklet. Han la på en näve enbär och
en smörklick, några torkade granskott och en kvist med pors och la lite mera ved under grytan.
”Ha’re bra,” sa han och kikade ner i grytan innan han la på locket igen.
Precis på slaget tre var alla tio bröderna i ordenssällskapet Tom Ten samlade runt bordet och inledde
sin fest med att höja glasen och sjunga sin vanliga skålarvisa:
”Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara.”
Klockan fyra var samtliga tomtar mätta och yra.
Klockan fem gick nio tomtar hem.
En blev kvar och ni vet nog vem!

God Jul
hälsar

Snipp, snapp, snut –  
Sten-Åke Petersson
så var den sagan slut.                                      

För din annonsplanering 2021! Att spara. Varsågod!
Med postens hjälp delas Skultunabladet ut till alla hushåll och företag i
Skultuna kommundel, d.v.s. :
Skultuna med omnejd, Haraker inkl. Svanå och Romfartuna inkl. Lycksta och Munga
Upptäcker du något fel eller har frågor är du välkommen att höra av dig till
Skultunabladet, tel 021-470 99 00 eller via e-post, info@skultunabladet.se
På hemsidan, www.skultunabladet.se, hittar du uppgifter om mått och priser,
aktuellt nummer och ett arkiv med tidigare nummer av Skultunabladet.

Överst på Skultunabladets framsida hittar du alltid
uppgifter om nästa utgivning och kontaktuppgifter.
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

