
•    2020Onsdag 16 dec.  Vecka 51    Årgång 53Nr 23 •   

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  Nästa Nummer kommer ut torsdag 21 jaN. 2021.    
BokNiNg/uNderlag: snarast, men senast torsdag 14 jan. kl. 12.00

I detta nummer hittar du bland annat:

• Kåseriet: Skultuna – ett samhälle där jag trivs och har bott sedan 1968!

• Julhälsningar och information från företag och föreningar    

• Tack till Årets kåsörer         • Ponnyridskola         •  Lagårn´s lunchmeny 

• Information från Norrbo församling och Skultuna kommundelsförvaltning

• En möjlighet att enskilt kunna handla julklappar, pynt m.m. 

• Melodikrysset för fem veckor m.m.

Centrumhuset vid skultuna torg  
tel: 021-755 30
www.salongadamocheva.se

Info inför Julen!!
Salongen är öppen t.o.m 22/12
sen har jag stängt i mellandagarna och 
öppnar igen 7/1.
Nu har vi munskydd både du och jag! 
Kom max 5 min. innan din tid för att 
undvika onödiga kontakter. 

Frisör & shop   

God Jul & Gott Nytt År
önskar hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm, dipl. hårolog

Var rädda om varandra och håll avstånd ! 

OBS! Nästa år delas “bladet” ut på torsdagar i första hand. 
Utgivningsplanen fanns i förra Skultunabladet, kommer igen i nästa nummer

 och finns alltid på hemsidan. Välkommen som annonsör!

Harakers Hembygdsförening 
och Harakers Bygdegårdsförening

önskar alla medlemmar

God Jul & Gott nytt år

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



                                                                                                    Hej!  
   Snart är detta, minst sagt märkliga, år till ända. Vi kommer att minnas   

                                       det tydligare än andra år och många ser redan fram emot nästa jul. Tills 
dess får vi njuta av det vi har och det vi trots allt kan göra. Aldrig har det väl pyntats, bakats, kokats knäck 
och rullats chokladbollar i stugorna som nu. Har du inte gjort det än så finns det tid för det ett tag till. 
Visst är det härligt att känna doften av alldeles egenhändigt, nybakat bröd! 
Antagligen ska vi väl också, som alla år, fundera över om julen har en chans att bli vit eller ej. Det hör 
numera till traditionen att fundera över det. Ibland blir den vit men allt oftare händer det att det inte blir så. 
Jag minns min barndoms snörika vintrar med förtjusning och längtar efter att gå i knarrade snö, att gräva 
grottor i snödrivorna, åka pulka och försöka fånga stora, dalande snöflingor. Nuvarande unga generation
kommer kanske inte att se tillbaka på saken på samma sätt som jag. Förhoppningsvis håller sig Kalle Anka 
och hans vänner kvar i rutan, kl. 15 på julafton, några år till så att vi åtminstone kan dela det minnet. 
Kåsör den här gången är en kvinna som skrev sitt första kåseri i nr 20, 2011. Rubriken var då “På sångens 
vingar till Bisley, i Gloucester stift i England!”. Det handlade om Harakerskören som hade startat tio år
tidigare och som precis gjort en resa till England för att sjunga både i en konsert och i en gudstjänst.
Tittar jag ännu fler år bakåt i tiden, och om jag minns rätt, var hon studierektor i Skultuna när jag själv
började jobba där. Bruksskolan var då inte längre den skola hon börjat på utan hade blivit en härlig och
robust fritidsgård. Våra yrkesroller utvecklades med åren och vi hade hyfsad koll på varandra länge. Det 
känns fint att än en gång kunna hälsa denna kloka, positiva och engagerade kvinna välkommen hit. 
Ordet är ditt Greta Johansson!
Slutligen hälsar jag alla läsare, skribenter och annonsörer en riktigt god jul och ett gott Nytt År!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

  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 på nästa sida g

Skultuna – ett samhälle där jag trivs och har bott sedan 1968!
Hur hamnade jag här?  Jo precis som för många andra p.g.a. arbete. Tackade ja till en lärartjänst 
trots att jag aldrig varit i Skultuna tidigare! Då bodde jag med min familj, man och två små flickor, 
i Luleå och jag hade på våren avslutat min utbildning till lärare. 

Jag flyttade hit ett par veckor före min familj, tog nattåget från Luleå till Västerås och letade reda 
på Skultunabussen som tog mig till en för mig okänd trakt. Steg av bussen i Skultuna och ser då 
en fin skola, byggd i rött tegel och tänker:  ”Oj, ska jag få arbeta på en så här ny och fin skola!”
Går in genom entrén och möter en man som visar sig vara skolans rektor. Vi hälsar och presenterar 
oss för varandra. Jag välkomnas varmt och får också veta ett det inte är på den här skolan jag 
ska arbeta utan på den gamla skolan en bit bort, Bruksskolan. En gammal skola med mycket av 
både kunskap och slit i väggarna. Trivdes bra från första stund både med elever och kolleger. 

Det blev ett år på Bruksskolan och ett år i det vi kallade Aspen och som låg i Kondishuset. Där gick 
man i årskurs 3. År 1970 var Tibbleskolan färdig, allt var nytt och fräscht och alla lågstadieklasser 
kunde samlas under samma tak. Fantastiskt att få vara med från  starten. Många goda minnen 
dyker upp i mina tankar: kolleger, elever och föräldrar. I Tibbleskolan blev jag kvar tills nya 
arbetsuppgifter väntade på mig, först på Persboskolan och sedan  i Västerås. Jag har mycket att 
tacka min rektor för. En dag gav han mig en bok och sa ”Jag tycker att du ska bli skolledare”. 
Boken hette ”Fler kvinnliga skolledare. ” Han sådde ett frö som grodde och jag tog chansen.

Det blev arbete i fyra olika delar av Västerås; Skultuna, Tillberga, Skallberget-Centrum och 
Viksängsskolan. Jag trivdes överallt, men det det var alltid skönt att åka hem till Skultuna efter 
dagens arbete. Skultuna var och är hemma för mig.



Fortsättning från föregående sida g

Jag upplevde från början att Skultuna var ett trevligt samhälle att bo och arbeta i och det var lätt 
att bli bekant med människorna, både genom mitt arbete och på fritiden. Det var och är bra för 
både barn och vuxna. Min äkta hälft Alf hade fått jobb på ICA Hakon i Västerås och våra flickor 
hade en underbar dagmamma. Trots detta fanns någonstans tanken på att vi skulle tillbaka till 
Norrbotten.

Åren gick och vi trivdes och rotade oss alltmer i Skultuna tack vare alla trevliga människor, förenings-
liv, Svenska kyrkan och inte minst genom Svanå fotbollsklubb. Där hittade Alf många norrbottningar 
och fotbollen blev en bra inkörsport för både fysisk aktivitet och kamratskap. Så småningom blev
det Skultuna IS både för Alfs eget spel och senare som ledare för damlaget. Tanken på att flytta 
tillbaka till Luleå bleknade mer och mer och idag säger jag med stolthet att jag varit skultunabo i 
52 år!

Jag var ingen fotbollsspelare, mitt intresse är sång och musik. Började sjunga i kyrkokören och fick 
förtroendet att leda kyrkans barnkörer under tio år. En av höjdpunkterna för barnkörerna var att 
få sjunga vid kungabesöket 1982. Underbara barn med stor sångglädje! 
Jag tänker ofta på att jag fått så många chanser i livet att utvecklas och få nya uppgifter. Jag har 
spelat piano sedan sju-årsåldern och  genom kyrkan fick jag möjlighet att prova att hantera en 
kyrkorgel. Det hade jag aldrig trott att jag skulle få göra. Tack Svenska kyrkan för det! 

Jag hade heller inte trott att jag skulle bli körledare för en vuxenkör, men det blev jag! I Haraker 
fanns sångglädje och man ville starta en stadigvarande kör. Vi hade fantastiska år tillsammans, 
det blev 15 år för min del. Kören lever vidare med annan ledare även om det just nu är Coronapaus. 

Nu är jag pensionär sedan flera år och har tid att ägna mig mer åt familjen som utökats med svär-
söner, barnbarn och barnbarnsbarn. Vi drabbades av en stor sorg strax före jul förra året. Alf avled 
efter en tids sjukdom. Ingenting är som det varit. Sedan drabbades hela världen av Coronapandemin 
och man kan inte träffas som vanligt. Vi måste leva efter folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och umgås på ett annorlunda sätt.

För mig har pandemin gjort att jag kommit igång med ett intresse som fått vila några år, nämligen 
stickning! Garn och stickor är ett bra sällskap framför Tv:n när man är ensam.

Till sist vill jag önska alla läsare God Jul! 
Det blir annorlunda i år, men vi får tänka framåt 
och också minnas jular som varit. 

Tack för ordet denna gång!
Greta Johansson, nöjd skultunabo sedan 1968







      Vilken lycka att än en gång få framföra 
       vårt  innerliga TACK till Kåsörerna! 
   Ni har generöst delat med er av minnen, funderingar och bjudit 
   på nya  perspektiv och kunskap om omvärlden och hembygden. 
   Ni har tillsammans gett oss ännu ett år då vi har kunnat le och 
   skratta, minnas, fundera  och drömma!  Ni har bidragit till vår 
  stolthet över bygden och är själva viktiga delar i den!                               

Nr Namn                                       Rubrik 
1     Gunilla Lindberg Med musiken genom livet 
2    Ulrica Lindholm Låt själen hinna ifatt 
3 Gun Axelsson Om farmor och andra glädjeämnen i livet! 
4 Karin Karlström Körsång i Haraker
5 Johan Petersson Ett plötsligt uppdrag, generationsskiften, våtmark och lite annat ..
6 Frida Samuelsson När Frida kickar ass med en hjärntumör
7 Göran Pettersson Val
8 Helena Lindström Distansarbete 
9 Rose-Marie Ankler Är lantlivet eller storstan hemma
10 Christina Aldernäs Cirkeln är sluten
11 Astrid Ohrlander Släpp fångarna loss det är vår
12 Lars Cedervall Tid för vila och eftertanke
13 Håkan Lif Några minnen från 50-talet i Igelsta, Romfartuna 
14 Thelma Söderqvist Hej!
15 PG Leijdström En dröm och en livsstil 
16	 Reidun	Andersson	 Vi	behöver	bli	fler
17 Margaretha Humble Från Lantis till ”stanare” - vem vet om det är bra eller dåligt
18 Oskar Lässman En gammal Amazon med lister och krom
19 Tapani Hiltunen Njut av naturen!
20 Minna Sayato Lindberg I skuggan av Corona  
21 Daniel Patocka Det sitter i väggarna
22 Kent Svanström Skriva kåseri - en lite överraskande men spännande uppgift att få !! 
23 Greta Johansson Skultuna – ett samhälle där jag trivs och har bott sedan 1968!

Kåserier i Skultunabladet 2020
 Det allra första kåseriet infördes hösten 2010. I år har vi kunnat läsa ytterligare 23.  

 2010: 6        2011: 20       2012: 23       2013: 23      2014: 23      2015: 23     2016:23     
            2017: 23      2018: 23       2019: 23       2020: 23      =   hittills 233 kåserier 
 Alla som skrivit bor här eller har en anknytning till någon av orterna inom kommundelen.
 Ett fåtal personer har skrivit mer än en gång under åren.

Missat något kåseri som du gärna vill läsa? Gå in på www.skultunabladet.se eller kontakta 
mig. Kontaktuppgifter finns	alltid	på	första	sidan	av	Skultunabladet.			  Elisabet Sannesjö

  



Bruksgatan 8 , Skultuna  •  021-783 01  •  www.skultunafabriksbutiker.se  

Välkommen!

Vi på Messingsbruket önskar Dig

en God Jul och ett 
Gott Nytt År !

   Öppettider under helgveckorna
  Julafton och Juldagen           (24 - 25 /12)   Stängt
  Annandag Jul                          (26/12)   kl. 11.00 – 17.00
  Nyårsafton och Nyårsdagen (31/12 - 1/1) Stängt
  Trettondedagjul                      (6/1)     kl. 11.00 – 17.00

Övrig tid har vi öppet som vanligt:
Vardagar kl. 11.00 - 18.00.    Lördagar & söndagar kl. 11.00 - 17.00



 

Välkommen!        Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna      Välkommen! 

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

Ett lokalt besöksmål - med jord, växter och två små butiker
Tel. 021 - 470 48 00

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

       monte Carlo                                 marilyn                   

sista chansen före helgerna

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



Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500  
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se

God Jul & 
Gott Nytt År!

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

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

putsarbeten

en varm 

julhälsning 

från oss! 

Lennes Herrfrisering
Tel: 021-752 36
Mäster Jakobs väg 25

God Jul &  
Gott Nytt År

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             KF Service Mälardalen
tel: 076-328 71 83          www.kf-service.nu

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År







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

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

                    Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

God Jul & Gott Nytt År

Regel nummer 1:
Oroa dig inte för småsaker

Regel nummer 2: 
Allting är småsaker.

Robert Eliot

Ett leende sker i ett ögonblick - 
men minnet av det kan finnas kvar en livstid.

Greta Garbo

Några Julfrågor, bara för skojs skull...
Svaren hittar du upp-och-nervända längre ned på denna sida

 1)    EN VISA. “Vi äro musikanter allt ifrån .....   Varifrån kommer de? 
 2)    EN VISA:  “När juldagsmorgon glimmar, jag vill till .......… gå”.  Ja, vart då?
 3)    En dag ska julfirande vara slut. Granen kastas ut och eventuella rester äts upp. 
                                                                  Vad heter dagen och när infaller den? 
 4)    EN dIKT: ”Midvinternattens köld är hård stjärnorna gnistra och glimma, alla sova i enslig gård  
                           djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur 
                           och gran, snön lyser vit på taken endast tomten är vaken.” 
                           Sen är det bara 10 verser till i dikten Tomten. Vem skrev den?
 5)    JuLKruBBAN. De tre vise männen sägs ha medförts varsin gåva till Jesus-barnet. 
                                     Vilka tre gåvor fick han? 
       Julklappar:
 6)    Vad kan det vara i detta paket?  ”Denna sak är högst finurlig, ekorren är mer naturlig”        
 7)    Vad kan det vara i detta paket?  ”Omvänt möter du, inte sant, här en gammal kär bekant”     
 8)    Vad kan det vara i detta paket?  ”Kovan kommer, kovan går, i den här gu´nås du får, 
                                                                    plats för det som återstår”                                                                                
 9)   ETT NAMN: Vem har alltid namnsdag på julafton?
 10) EN KONSTNÄr: Hon gav oss många välkända och stämningsfulla bilder av tomten. Bilerna
        lever kvar på julkort, löpare, i böcker m.m. Själv levde hon 1854 - 1946. Vad hette hon?

Lycka till & unna dig en mysig stund, kanske med knäck, glögg & en pepparkaka!

Svaren på julfrågorna
1)   Skaraborg
2)   Stallet
3)   Tjugondag Knut. På Knutdagen 20 dagar efter jul.
4)   Viktor Rydberg
5)   Guld, rökelse och myrra
6)   En nötknäppare
7)   En spegel
8)   Plånbok
9)   Eva
10) Jenny Nyström



Välkommen 
till oss!
Vi önskar 

alla en varm och 
härlig jul och ett fint 

nyårsfirande!

    
                                                 

                                  prO.se-skultuna

PRO almanacka                                        2021 

Nu finns den hemma!
Ring 076-113 88 04

...och Gott Nytt år



Lycka till 
med alla kryss!

Krysset för vecka 3, 23 jan, 
kommer som vanligt med i
nästa nummer av “bladet”,

21 januari 2021





Skultuna Fysioterapi       Västeråsvägen 32
Telefon för bokning av tid: 070 - 734 41 02

Mottagningen är stängd i mellandagarna fram till måndag 11/1, 2021

Jag önskar alla 
en Härlig Jul och ett Gott Nytt År

Från måndag 11 januari är jag tillbaka på vanliga öppettider:
Måndag till torsdag kl. 08.00-18.00. Fredagar stängt.          Välkommen !

Tom Arild Torstensen  
M.Sc. Leg. fysioterapeut   Ortopedisk Manuell Terapi (OMT steg 3)

(Namnet sjukgymnast är ändrat till namnet fysioterapeut) 



sophie söderqvist
dipl. medicinsk fotvårdsspecialist. 

diabetesutbildad. utbildad undersköterska  tel. 0735 - 45 45 03

dags att vila fötterna!
kliniken är stängd 22/12 - 6/1

God Jul &  Gott Nytt År 

Namnsdagar t.o.m.  nr 1, 2021, 21 jan.  
  
  

grattis alla små & stora namnsdagsbarn!

Onsdag    16 dec  Assar  
Torsdag 17 dec Stig
Fredag     18 dec Abraham
Lördag    19 dec Isak
Söndag  20 dec Israel, Moses
Måndag  21 dec Tomas
Tisdag  22 dec Natanael, Jonatan
Onsdag   23 dec Adam
Torsdag 24 dec Eva    
Fredag     25 dec  --
Lördag    26 dec Stefan, Staffan
Söndag  27 dec Johannes, Johan 
Måndag  28 dec Benjamin
Tisdag  29 dec Natalia, Natalie
Onsdag   30 dec Abel, Set
Torsdag 31 dec Sylvester
Fredag     1 jan  --
Lördag    2 jan Svea
Söndag  3 jan Alfred, Alfrida
Måndag  4 jan Rut
Tisdag  5 jan Hanna, Hannele
Onsdag   6 jan Kasper, Melker, Baltsar
Torsdag 7 jan August, Augusta
Fredag     8 jan Erland
Lördag    9 jan Gunnar, Gunder
Söndag  10 jan Sigurd, Sigbritt
Måndag    11 jan Jan, Jannike
Tisdag   12 jan Fridebrorg, Fridolf
Onsdag   13 jan Knut
Torsdag 14 jan Felix, Felicia
Fredag     15 jan Laura, Lorentz
Lördag    16 jan Hjalmar, Helmer
Söndag  17 jan Anton, Tony 
Måndag    18 jan Hilda, Hildur
Tisdag   19 jan Henrik
Onsdag   20 jan Fabian, Sebastian
Torsdag       21 jan Agnes, Agneta

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

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!

 

En riktigt God Jul 
& Gott Nytt År 

önskar vi alla kunder, leverantörer, 
samarbetspartners och ortsbor.

Stort tack för året som gått
Du når oss som vanligt året runt, 
alla helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00

Välkommen till oss!
Johan & Elisabet Sannesjö 
Maria & Tomas Sannesjö

stallströ - kvalitetsjordar - trädgård
 Hemsida:          www.aroshandelshus.com    
 E:post:                info@aroshandelshus.com
 Besöksadress:  Företagshuset i Vagersta  
 tel. 021 - 470 48 00







 

Vi lagar all mat från grunden  

   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

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

Vecka 51 onsdag   Korv Stroganoff med ris         Fläskpannkaka
                     Inkokt lax med potatis och majonnäs
fTorsdag - fredag Lunchpris på hamburgertallrik alt. korv & pommes 

    Jultallrik 135 kr

      

				

Gott Nytt 
                   År

God Jul

lunchserveringen är stängd v. 52 - v. 1 (21 dec - 10 jan)
Vi önskar alla våra kunder GoD JuL & Gott Nytt År

Välkommen tillbaka igen måndag 11 januari !
Höjning av lunchpriser till 95 kr och 75 kr/avhämtad låda från vecka 2
Vecka 02 måndag - torsdag     Persiljejärpar med potatis och gräddsås
   Korv i ugnen med mos       Spagetti och köttfärssås
fFredag Fläskfilé med stekt potatis och kantarellsås  

 Laxpudding m. skirat smör
Vecka 03 måndag - torsdag 
Kalopps med kokt potatis               
Fläsklägg med Rotmos        
Isterband med dillstuvad potatis 

+  raggmunk med fläsk på tisdagar

+  Ärtsoppa & pannkaka på torsdagar

romfartuna Hembygdsförening önskar
alla medlemmar och föreningsvänner 

                God Jul &
            Gott Nytt År

Nu håller vi tummarna för en drägligare tillvaro 
någon gång under 2021. Vi har så mycket roligt
att se fram emot tillsammans! låt oss börja med 
ett årsmöte på lämplig plats under våren!
en varm kram från oss alla i styrelsen:  elisabet sannesjö, 
magnus Persson, anders Norman, johanna Funkqvist,
eva Pettersson, anette isaksson och johan lindgren.

 oBs! 2021 höjs lunchpriserna med 5 kr

 

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Vi önskar alla 

God Jul & Gott Nytt År! 
Conny och Birgitta

t t
t t


