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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  Nästa Nummer kommer ut torsdag 18 mars. BokNiNg/uNderlag: snarast, men senast torsdag 11 mars kl. 12.00
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

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

Välkommen 
till oss!

       
              PRO.se-skultuna

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

I detta nummer hittar du bland annat:

 Kåseriet: Min resa till Bosnien
Företag och föreningar    

Lagårn´s lunchmeny 
Norrbo församling   

Skultuna kommundelsförvaltning  
Del 2 av artikeln om Centurionvagnen  

Melodikrysset m.m.



                                                                                                Hej!  
                                          Skit också! Snön försvann, men pandemin är kvar. Precis fel ordning! Nu är   

                                         vi mitt i sportlovet, med allt vad det innebär för skollediga barn och deras
föräldrar när det gäller beslut om vad man ska göra, hur och var. Alla vill ha en paus i vardagen, få extra tid att 
umgås med andra och hämta nya krafter - men ingen vill bli sjuk eller orsaka att någon annan blir det. 
För ett år sedan, 9 mars, dök det första coronafallet upp i Västmanland. 11 mars offentliggjordes det. Ungefär 
samtidigt försökte Amerikas president bagatellisera pandemin och påstod att allt skulle vara över till påsk. 
Andra förfasade sig över ryktet att det nog inte skulle vara över till midsommar. Det kunde väl ändå inte vara
möjligt?!? Hur verkligheten blev det vet vi nu, men fortfarande vet vi inte hur framtiden ser ut. 
Många har verkligen tröttnat på situationen och gått ner på sparlåga. Det är inte lockande att städa garde-
roben en gång till. Inte att hålla fanan högt i den lokala föreningen heller och inte att hoppas en gång till på 
att födelsedagen ska kunna firas tillsammans med vänner ... men ... nu är dags att lägga i 5:e växeln och göra 
allt för att orka lite till och hitta nya positiva infallsvinkar, nya idéer att jobba vidare med. Det vore synd att 
sabotera vad vi faktiskt lyckats klara av och synd att snubbla på målsnöret. Så många vardagshjältar vi 
har som hålit sig till rekommendationerna, som prövat sitt tålamod till det yttersta och som visat så mycket 
hänsyn och omtanke om andra. Det är absolut ingen idé att reta sig på dem som fortfarande inte fattat 
situationens allvar. Har man inte gjort det nu kommar man aldrig att göra det. Det är bara att hålla sig undan 
från dem och kanske möjligen morra lite om de kommer för nära. 5 månader till, sju, åtta... Vi ska klara det!
Kåsör i detta nummer är den andra av de två unga tjejer som var med i en artikel om sin bok, The High 
School Secret. Boken väntas i mars och det återkommer vi till. Båda dessa kloka och kreativa tjejer bor 
i Skultuna och är elever på Persboskolan. Å, vad jag beundrar unga människor som har både drivkraft 
och glimten i ögat! I förra numret bjöd hennes kompis Izabel på ett sommarminne! Nu är det dags att
hälsa Dalila välkommen till denna sida med ett reseminne! Allt i väntan på boken som jag med spänning
och förväntan ser fram emot!                                                                                                Elisabet Sannesjö
                                                                                                                                                                                              ansvarig utgivare                      

Fortsättning på nästa sida g

Min resa till Bosnien
Jag heter Dalila och min resa till Bosnien är en spännande resa som ni ska få följa med på. När
jag åker till Bosnien så bilar jag och mina föräldrar och mina syskon. Vi sover så klart i hotell på
kvällen. Så vi börjar åka och det första stoppet är Österrike. Där bor våra kusiner och vi bor med 
dom i ungefär en vecka sen åker vi vidare. 
När vi är ungefär halvvägs till Bosnien så sover vi på hotell. Vi brukar hittat ett bra hotell varje
gång. Vi sover där och dagen efter så fortsätter vi vår resa. När vi kommer till Kroatien så stannar 
vi alltid på en bensinmack och köper fika eftersom då är vi väldigt nära Bosnien.

Två timmar senare kommer vi fram och våra kusiner och familj väntar spänt på oss. Vi fikar, äter, 
och jag hänger med mina kusiner och spelar spel. I Bosnien är det väldigt varmt så vi kan vara ute 
mest på kvällen, eftersom det är överdrivet varmt på förmiddagen. Jag brukar hänga med kompisar 
och kusiner. Vi brukar åka och shoppa och hitta på roliga saker att göra som att spela spel, busa
med kompisar och att helt enkelt bara njuta. 

2020 fick vi inte åka till Bosnien på grund av covid-19 men vi hoppas att det här året blir bättre
och att vi kan träffa våra kusiner och familj efter 1 år. Vi har daglig kontakt med familj och kusiner 
från Bosnien och vi saknar dom mer och mer för varje dag som går! 
När vi är där så är vi i min mammas hemstad Mostar och sedan åker vi också till Trebinje som 
är min pappas hemstad. I Trebinje brukar vi också åka till kustområdet vid Dubrovnik. Vi åker dit 
med min farmor och farfar eftersom dom har ett hus i Trebinje. När vi åker till stranden så är det
helt magiskt. Det är soligt hela dagen och vattnet är perfekt. Vi har en favoritrestaurang som vi
brukar gå på. Där brukar vi alltid ta ät-pauser. Jag träffar alltid nya vänner på stranden, men hinner 
aldrig få så bra kontakt med dem. 



Fortsättning från föregående sida g

Jag älskar att bada och jag älskar att var ute i solen. Vi brukar spela spel som Uno och schack. Jag
och min lillebror köper chips på vägen, som vi äter när vi är där. Vi brukar storhandla dagen före 
vi ska till stranden för att alla ska få vad dom vill. Jag brukar köpa choklad eller chips. Vi brukar 
göra mackor också som vi tar med oss till stranden.

En gång så åkte vi med min närmaste kusin. Vi åkte dock inte till samma strand utan vi åkte till 
en strand som heter Neum. Vi hade jättekul. Vi badade med våra kusiner och vi hade bara så kul 
så att vi badade nästan hela tiden. Så det var min lilla rutin när jag är och åker till Bosnien. 
Hoppas ni tycker om det!

Dalila Avdic

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

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!
Conny

Bosnien och Hercegovinas nya flagga antogs 4 febr. 1998. 
triangeln i flaggan symboliserar Bosnien och Hercegovina. 
stjärnorna är en symbol för europa och den blå färgen 

ska liknas vid eu-flaggans blå färg.

Det främsta beviset 
för att det existerar intelligent liv 

på andra planeter är att de inte 
tagit kontakt med oss

Bill Wattersson

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

putsarbeten



Foto © Elisabet Sannesjö



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 ! 

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 09 måndag - torsdag 
Rotmos och köttkorv
Lagår´ns köttgryta med kokt potatis 
Köttfärssås och spagetti 
f 

Fredag    Porterstek med stekt potatis och gelé.   
     Stekt salt sill med kokt potatis och löksås
Vecka 10 måndag - torsdag 
Fläsknoisette med stekt potatis och svampsås.
Fläsk och löksås med kokt potatis. 
Pasta carbonara 
f 

Fredag   Kryddig nötstek med stekt potatis och bearnaisesås. 
     Torsk med kokt potatis och örtsås 
Vecka 11 måndag - torsdag 
Pannbiff med bacon och ost, stekt potatis och grönpepparsås. 
Stekt prinskorv med stuvad spenat, ägghalvor och potatis. 
Skinkstek med potatis och gräddsås. 

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

Välkommen 
till bords!

NaMNSdagar 
t.o.m. nästa nummer - nr 5, 18 mars, 2021  

grattis 
alla små & stora 

namnsdagsbarn!

Torsdag   4 mars Adrian, Adriana 
Fredag       5 mars Tora, Tove
Lördag      6 mars Ebba, Ebbe     

Söndag    7 mars Camilla
Måndag    8 mars Siv, Saga
Tisdag    9 mars Torbjörn, Torleif
Onsdag   10 mars Edla, Ada
Torsdag 11 mars Edvin, Egon
Fredag     12 mars Viktoria
Lördag    13 mars Greger
Söndag  14 mars Matilda, Maud
Måndag  15 mars Kristoffer, Christel
Tisdag  16 mars Herbert, Gilbert
Onsdag   17 mars Gertrud
Torsdag 18 mars Edvard, Edmund

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

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

 Vi kan inte uträtta stora saker 
- bara små saker med stor kärlek. 

Moder Teresa 

Det finns två sorters 
människor på ett företag; 

de som frågar vad som har hänt och 
de som ser till att något händer.

Hans Werthén







Fortsättning från förra numret
“Centurionvagnen still going strong”

av Jan Forsberg



Sista delen kommer i nästa nummer av Skultunabladet

föraren och allt utvärderades även av oss 
hemma i Sverige.







 

Rösta
NEJ 

till nedläggning

21 mars


