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Sportloven har börjat nu och pågår över landet i flera veckor. 
Västmanland har som vanligt sitt lov vecka 9.

Illustration av A. Frijs från tidningen Julkärven 1908. 
Utrustningen har ändrats lite med åren men glädjen att åka skidor består!



                                                                                                                    Hej!  
             När nästa Skultunablad utkommer befinner vi oss mitt i vårt sportlov.
             Ca 1,5 miljoner skolelever är lediga en vecka med start nu, vecka 7. 

Om aktiviteterna blir inomhus, utomhus eller både och avgörs den här gången främst av vilka restriktioner 
vi ska följa, var vi bor, vädret och vad vi har råd med. Ju längre norrut man bor desto längre får man vänta. 
De största städerna delar upp sig: Göteborg vecka 7, Malmö vecka 8 och Stockholm vecka 9. 

Vi fick vår efterlängtade vinter och även om meningarna, som vanligt, är delade om det ska vara lite 
mindre kallt eller kanske kallare ändå, lite mer snö eller kanske lite mindre o.s.v. så kan vi väl i allafall 
hoppas att snön ligger kvar över sportloven. Just idag kan vi ju önska det och så kan vi ändra uppfattning 
när vi väl är där. Lagom är som vanligt bäst - vad det nu är. 

Jag önskar alla en god fortsättning på vintern, att ingen halkar och skadar sig, att vi så småningom får 
den där fina våren med smältvatten i dikena och att vi blir vaccinerade mot coronan så så snart det är 
möjligt. Vi behöver verkligen få träffa varandra på lite närmare håll och vi behöver få röra oss fritt.

Kåsör i detta nummer är en av de två unga tjejer som var med i en artikel om sin bok, The High School 
Secret, i årets första Skultunablad. Som vi skrev då väntas boken i mars. Om den saken kommer vi att 
skriva mera senare. Precis som sin kompis är hon en klok och kreativ tjej, som bjuder på ett sommar-
minne här. I nästa Skultunablad är det kompisens tur att bjuda på några rader. Det är både spännande 
och roligt att ha dem med här och denna gång hälsar jag Izabel välkommen hit. Nu är ordet ditt!

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare                      

Fortsättning på nästa sida g

Ett sommarminne - med en valp i huvudrollen
Jag och mina vänner var ute en kväll och spelade basket och vi var i Pettersberg eftersom min
pappa bodde där. Min pappa var med mig, min syster och våra kompisar och jag visste inte vad
som hade hänt, men två av våra kompisar var förbannade på varandra. Dom hade bråkat om
något. I alla fall - min syster har med sig sin hund och våra kompisar är livrädda för hundar, men 
dom brydde sig inte så länge min syster höll i hunden. Min pappa hade med en basketboll så 
killarna började spela med honom medan jag, min syster och två andra tjejkompisar slappnade 
av vid en bänk som fanns där. (Vi kallar dom här tjejerna för Jasmin och Lex.) 

Jag tittade på Lex och frågade vad det var med dom här två killarna. (Vi kallar dom för Alex och Jack.) 
När jag frågade Jasmin vad det var med dom blev hon tyst i några sekunder sedan tittade hon på 
mig igen. Det hon sa fick mig att börja skratta lite. Hon sa att dom bråkade om en tjej som var lik 
Lex, men vi kände henne inte. Till slut bryr jag mig inte längre utan tittar på den basketmatch som
killarna körde. 

Min pappa kastar bollen till Jack och den här Jack låtsas som om han inte ser Alex stå under 
basketkorgen, så det han gör får mig och mina vänner att as-garva. Jack tog i allt vad han hade 
och kastade ner bollen i basketkorgen. Alex fick den på huvudet och allt man hörde var ett dunk.
Jag vet inte varför jag började skratta först men, sedan när jag tänker på det, var det för ljudet som
kom från basketbollen när den träffade hans huvud. Det lät som om man kastade bollen mot en
vägg. Det var liksom ett ljud som man hör när man slår mot en kokosnöt, det var tomt. 

Medan jag och tjejerna skrattade började Alex skrika på Jack. Sedan började dom knuffa varandra 
och då blev min systers hund galen. Den började skälla, den började dra och sedan tappade min 
syster kopplet. 



Fortsättning från föregående sida g

Hunden sprang mot killarna. Alex och Jack tittade på varandra, sedan började dom att springa för 
sina liv. Jag och tjejerna sprang efter och försökte ta tag i hunden, men den sprang efter Alex och 
Jack. Efter några sekunder kunde jag höra hur Jack och Alex började säga förlåt till varandra och
att det inte var värt att bråka över en tjej och då började jag skratta ännu mer. Dom trodde att 
dom skulle dö, men det var inte det som var roligt. Den här hunden som jagade dom var bara tio
månader. Fattar ni, en valp?!? Men det var en pitbull så den var stor - men liksom - det var en 
tik och jag förstod inte varför dom trodde att dom skulle dö. 

Till slut får min syster tag i hunden och jag, mina kompisar och min pappa fortsatte skratta åt  
Jack och Alex. Det här hände sommaren 2019, men jag ska vara ärlig så det kändes som att det 
hände igår. Och det är ett av mina bästa minnen.

Izabel  Contreras Berggren

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
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Ring för leverans eller avhämtning

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

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning

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

Välkommen ! 

Jag har gjort mycket dumt 
och det har jag tänkt fortsätta med. 
Det är det som är kryddan i livet.

Brigitte Bardot

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

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

       
              PRO.se-skultuna

      Öppet hus tisdagar
           kl. 09.00 - 11.00 
       i FöreningslokalenVår e-post är: 
skultuna@pro.se

Ett leende sker i ett ögonblick
 - men minnet av det 

kan finnas kvar en livstid.
Greta Garbo

Besöksadress:  
  skultuna messingsbruk. ingång: outlet, 1tr.
  Följ sophies Fotvårdsklinik på facebook

sophie söderqvist
dipl. medicinsk fotvårdsspecialist. diabetesutbildad. utbildad undersköterska

 mobil: 0735 - 45 45 03

Unna dina fötter lite omvårdnad, 
de ska bära dig genom hela livet.
Välkommen på trygg och säker fotvård hos mig!

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Välkommen 
till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm

Frisör &  shop   

Centrumhuset vid skultuna torg     
www.salongadamocheva.se      tel: 021-755 30
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grattis 
alla små & stora 

namnsdagsbarn!

Torsdag 18 febr. Frida, Fritiof     
Fredag     19 febr. Gabriella, Ella
Lördag    20 febr. Vivianne        

Söndag  21 febr. Hilding
Måndag  22 febr. Pia
Tisdag  23 febr. Torsten, Torun
Onsdag   24 febr. Mattias, Mats
Torsdag 25 febr. Sigvard, Sivert
Fredag     26 febr. Torgny, Torkel
Lördag    27 febr. Lage
Söndag  28 febr. Maria
Måndag    1 mars Albin, Elvira
Tisdag    2 mars Ernst, Erna
Onsdag     3 mars Gunborg, Gunvor
Torsdag   4 mars Adrian, Adriana 

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

 Välkommen!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Fredag 19 februari
kl 11.00 - 12.00

Vi står på parkeringen vid Skultuna IP

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 19 mars. Samma tid & plats!

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

putsarbeten

Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

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

dagens lunch  95 kr
salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 75 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag

Vecka 07 måndag - torsdag 
Kålpudding med  kokt potatis, brunsås och lingon
Falukorv med kokt potatis och pepparrotssås
Plommonspäckad fläskkarré med kokt potatis och gräddsås 
f 

Fredag    Slottsstek med kokt potatis och sås   
     Inkokt lax med kokt potatis och dillmajonäs
Vecka 08 måndag - torsdag 
Oxfilépasta
Pannbiff med kokt potatis och lök
Pyttipanna med rödbetor
f 

Fredag   Snitzel med stekt potatis och bearnaisesås
     Strömmingslåda
Vecka 09 måndag - torsdag 
Rotmos och köttkorv
Lagår´ns köttgryta med kokt potatis 
Köttfärssås och spagetti 

 +  Raggmunk med fläsk på tisdagar
 +  Ärtsoppa & pannkaka på torsdagar

Välkommen 
till bords!

 



du kommer väl ihåg 
Jan Forsbergs väl-

formulerade artiklar. 
Just denna gång hann
han inte skriva någon
ny, men han lånade

ut en artikel som han 
publicerat tidigare i 
tidskriften Pansar. 

Varsågod 
här kommer första 
delen av ett stycke 

militärhistoria! 
Elisabet Sannesjö



Fortsättning 
följer i nästa
 nummer!



 


