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I detta nummer hittar du bland annat

KÅSERIET:  Ett stort ansvar
•

INFORMATION OCH TIPS - från företag och föreningar, bl.a. 3 årsmöten  på gång
•

NORRBO FÖRSAMLING: Sopplunch, mässor, pyssel, musik m.m.
•

NYTT FRÅN SKULTUNA KOMMUNDELSFÖRVALTNING
•

DESSUTOM:  Melodikrysset, aktuella namnsdagar, Jubileumsvasan, 
lite från flydda tider om Snaret m.m.

Vasaloppet  

6 mars



                                                          Hej!
	 	 	 	 																						Nu	har	vi	lämnat	ett	fantastiskt	Vinter-OS	bakom	oss,	med	många	
imponerande	insatser	av	idrottare	världen	över.	Det	är	klart	att	man	bli	extra	stolt	över	de	svenska	in-
satserna	och	positiva	händelser	behöver	vi	alltid,	särskilt	i	dessa	tider.
Ukrainafrågan	är	inte	längre	ett	orosmoln.	Ovädret	har	brutit	ut.	Förutom	människors	lidande	och	rädsla
kostar	den	här	maktdemonstrationen	mycket	pengar.	Som	vanligt	i	krig	är	det	den	lilla	människan	och 
sanningen	som	får	stryk.	Det	självklara	kanske	inte	längre	är	självklart.	
För	ett	par	år	sedan	hade	vi	unga	män	från	Ukraina	som	sommarjobbade	här.	Trevliga,	duktiga,	engagerade.
Precis	som	vi	hyllade	dom	demokrati	och	frihet.	Jag	undrar	just	hur	de	mår	idag	och	hur	deras	framtidstro
ser	ut	nu.	
Vi	behöver	varandra.	Vi	behöver	människor	som	kan	sina	jobb	och	som	är	stolta	över	sin	yrkesskicklighet	och
människor	som	vågar	fatta	beslut	för	att	samhället	ska	fundera	och	för	att	andra	ska	få	det	bra.	Vi	behöver 
berömma	varandra	och	visa	vår	uppskattning.	Vi	behöver	lyssna	mera.	Vi	måste	värna	vår	demokrati.	Vill	vi	
förbättra	världen	kan	det	vara	en	god	idé	att	arbeta	i	det	lokala	perspektivet.	Trygga	familjer.	Trygga	barn. 
En	hållbar	miljö.	Idéer	och	hopp	för	framtiden.	Kan	det	råda	något	tvivel	om	att	vi	behöver	det?	
Kåsör denna gång	är	en	man	som	jag	träffade	när	jag	besökte	Vårdcentralen	i	Skultuna.	Förutom	att	gå	till	
tandläkaren	behövde	medicinförrådet	fyllas	på.	På	apoteket	fick	jag	både	god	service	och	bra	information	av
den	farmaceut	som	var	i	tjänst.	Efter	en	stunds	trevligt	samtal	frågade	jag	om	han	kunde	tänka	sig	att	skriva	
ett	kåseri.	Visst	kunde	han	det	och	jag	blev	som	vanligt	både	tacksam	och	glad	över	ännu	en	människa	som	
vill	dela	med	sig	av	några	tankar	till	oss	andra.	Välkommen	till	Skultunbladet	Yazan	Alfalah.	Nu	är	ordet	ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig	utgivare

Ett Stort Ansvar
Jag	är	 inte	bara	en	medicinförsäljare.	 Jag	är	 inte	bara	en	vanlig	 tråkig	människa	
som	sitter	bakom en	dator	och	ställer	några	tråkiga	frågor	om	olika	mediciner	eller
biverkningar.	Jag	är	inte	bara	en	känslolös	maskin	som	följer	några	instruktioner	
utan	att	kunna	fatta	ett	eget	beslut.	

Jag	är	en	människa	som	kan	bli	glad	eller	ledsen,	en	människa	som	kan	vara	mer 
känslig	än	många	andra.	Jag	är	en	människa	som	alltid	försöker	vara	aktiv	i	samhället.

Jag	kanske	är	mer	isolerad	än	många	andra,	har	mindre	vänner,	men	jag	träffar	mer	
än	femtio	nya	personer	dagligen.	De	flesta	har	fantastiska	leenden	som	förnyar	hjärt-
slag.	Det	är	ett	stort	ansvar	att	ge	nöje	och	glädje	till	alla	de	människor	man	träffar
varje	dag,	men	det	är	en	stor	prestation	att	kunna	rita	ett	leende	på	ansikten.

Jag	är	inte	bara	en	medicinförsäljare.	Jag	har	ett	stort	ansvar.	Jag	har	ansvar	att 
kontrollera	om	förskrivarna	har	skrivit	de	rätta	läkemedlen	till	den	rätta	människan. 
Jag	har	ansvar	att	kontrollera	att	alla	tar	sina	läkemedel	på	ett	rätt	sätt.	Jag	kan	inte	
göra	läkarens	arbete.	Jag	bör	inte	heller	minska	läkarens	värde	och	erfarenheter,	
men	mitt	ansvar	gör	ibland	att	jag	skulle	behöva	komma	i	kontakt	med	en	förskrivare.	

Jag	har	lärt	mig	följande;
''Ju	mer	kunskaper	man	har,	desto	mer	enkel	och	respektfull	blir	man!''.

Jag	är	inte	bara	en	medicinförsäljare.	
Jag	är	en	farmaceut	som	alltid	försöker	lära	mig	mer	och	utveckla	mig.

Jag	är	inte	bara	en	medicinförsäljare,	jag	är	en	människa.

Yazan



Vasalöparen
av Per Nilsson-Öst  (1918 - 2012)

Skulptur	i	brons	som	står	mellan	klockstapeln	i	Mora	och	
Vasaloppsmålet.	Skulpturen	är	en	gåva	från	Mora	kommun	
till	det	50:e	Vasaloppet.	Den	restes	och	avtäcktes	1974.

I	Mora	samlades	många	för	att	ta	emot	de	tappra	skidåkarna.	
Loppet	var	i	första	hand	en	hyllning	till	dem	som	drog	igång	och	
genomförde	det	första	Vasaloppet	för	100	år	sedan.	Då	vanns	
loppet	av	Ernst	Alm,	född	i	mars	1900	i	Hemmingen,	Norsjö.	
Nu	vann	Erik	Wickström	 från	Sjömarken	 i	Västergötland.	 Efter	
målgången,	med	lagerkransen	runt	halsen	och	Vasaloppets	Hus	i
bakgrunden	tog	han	emot	både	hyllningar	och	massmedia.

Vasaloppet 100 år.       Jubileumsvasan gick av stapeln lördag 12 februari 

Starten	gick	vid	Olnispagården	i	Sälen	kl.	07.04.	139	platser	fanns	att	tillgå,	vilket	var	samma	antal	som	1922.	Loppet	
var	snabbt	fulltecknat.	130	tävlande	kom	till	start	med	tidsenliga	kläder	och	utrustning.	Sträckan	var	90	km	som 

brukligt	men	underlaget	bestod	bl.a.	av	packad	snö	på	skogsvägar	
och	stigar.	Vissa	sträckor	var	uppkörda	med	häst	och	släde.
Alla	funktionärer	och	många	i	publiken	var	också	tidsenligt	klädda	
I	Mångsbodarna	var	den	första	kontrollen	och	där	serverades 
pannkaka,	blåbärsoppa	m.m.	Nästa	kontroll	var	i	Evertsberg	och
den	sista	var	i	Oxberg.	

I fäders spår - för framtids segrar

Text & Foto ©: Elisabet och Johan Sannesjö

Många olika lopp genomförs nu tills det traditionella Vasaloppet går av stapeln söndag 6 mars! 



Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna
Tel. 021 - 470 48 00

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

Du hittar oss i byn Vagersta, 
11 km norr om Skultuna

KVALITETSJORD   •   TRÄDGÅRD   •    STALLSTRÖ
 ORDERMOTTAGNING, 

LEVERANS OCH 
AVHÄMTNING

 Öppet alla helgfria vardagar  
kl. 07.00 - 16.00

PRESENTBUTIKEN 
Öppen onsdagar kl. 10 - 16  

... om du inte bokat egen tid förstås!  
Ring om du vill komma på annan dag/tid!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                    Svenne      

   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

 Välkommen!

ÅRSMÖTE 
söndag 20 mars kl. 10 - 12

Plats: Konferensrummet på Jordfabriken, 
Vagersta 30

VÄLKOMMEN 

Vi ser fram emot att träffas igen 
för ett trivsamt årsmöte med frukostfika! 

Styrelsen för Romfartuna Hembygdsförening

Vi törs inte lita på vädret och håller oss därför inomhus. 

F Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

F Rapport om våra lokaler i Hallsta by,  
F Nya idéer om vår verksamhet 
F Vi berättar om ett speciellt arrangemang 2023. 

C C



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    

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

Välkommen att höra av dig!
Conny

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

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Välkommen 
till oss!

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

putsarbeten

Trafikutbildningar

MTY Utbildning AB
tel. 021-548 92 35
info@mtyutbildning.se
www.mtyutbildning.se

                       Tel. 0735-45 45 03

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

  Sophie Söderqvist
   Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.  
   Undersköterska. Diabetesutbildad

Erbjudande i mars
Vaxning underben (inkl knä) 275 kr

    

Vecka 09 
FFredag   Slottsstek med gelé och kokt potatis
  Inkokt lax med dillmajonäs och kokt potatis
Vecka 10 Måndag - torsdag 
Pytt i panna med ägg och rödbetor
Prinskorv med stekt potatis och ägg
Mandeltorsk med kokt potatis
FFredag   Köttgryta med kokt potatis
  Mandeltorsk med kokt potatis
Vecka 11 Måndag - torsdag 
Fläskfilégryta med ris
Stekt fläsk med löksås och kokt potatis
Smörstekt torsk med kokt potatis 

 TORSDAGAR: 
Ärtsoppa & pannkaka 

FÖRHANDSTIPS! Välkommen till vårt LOPPIS lördag 26 mars kl. 10 -14

Kocken 
förbehåller sig rätten 

att ändra i menyn

TISDAGAR: 
Raggmunk med fläsk   

 
   



.



Ett klipp från Siv Vestman.
Denna gång från en skrift som hette Romfars Hälsning.

Nedanstående text skrevs i nr 2, 1972, med förord av Sven Jönssom för redaktionskommittén.

Visst är det spännande när det skrivs om vår hembygd både i nutid och i gamla tider. Nu ligger fokus på Snaret,
men Per-Lars gården i Vagersta nämns i texten och där bor faktiskt jag! Julpa Gård är också bekant för många. 
Trevlig läsning! Elisabet Sannesjö

Till flydda tider återgår ...
Jag sitter och läser i ett gammalt utdrag ur ett protokoll som har skrivits hos Uppsala Universitets 
Drätselnämnd den 28 maj 1878.
Den gamle akademitorparen Jan Jansson, min farfars far, har avlidit och nu måste det vara en ny 
arrendator på Snaret. Ett förslag var att Snaret skulle läggas tillsammans med de två gårdarna som 
kallades Klockartorpet och som gränsar till Snaret. Men som åbon L.E. Kihlström var mycket gammal 
så ansågs det inte tjänligt att sammanslå gårdarna 
Men då ingen av Jan Janssons barn var hågade att överta, inte ens sonen Gustav som i flera år varit 
hemma och hjälpt fadern, ville ha gården utan begärde att få arrendera bara 3 tunnland. Det blev dock 
avslag av Drätselnämnden.

Men nog fanns det barn att ta utav i den janssonska familjen, 6 jäntor och 4 pojkar. Jansson var en 
noggrann karl för han förde födelsebok över sina barn vart efter de kom till denna världen. Så här 
börjar den: “Den 16 april 1827 trädde jag i äktenskap med Anna Lisa Andersdotter uti Snaret och
Romfartuna”. Sen är alla barnens namn antecknade på dagen och klockslaget som de föddes under 
dygnets timar.
Min farfar som nu är gift och fanns på annan ort sökte arrendet och blev antagen. Som pojke fick han 
plats som dräng i Vagersta vid Per-Lars gården. När arbetet inte räckte till för alla på gården så skickades 
drängarna på forväg. Så min farfar har kört många vändor mellan Västerås och Falun. Efter några år 
som dräng blev han elev vid lantbruksskolan på Julpa gård. Sen blev han rättare, först på Värmdön
och därefter vid Sala sockens prästgård, och det var därifrån han sökte sig tillbaka till Snaret.

Före min farfars far var det vid Snaret två arrendatorer. Den första: Rusthållare Erik Ersson från 
Romfartuna, född 1745. Den andra: Bonden Jan Ersson från Haraker, född 1777. Om dessa familjer 
vet jag inget.
Anselm (Augustson) 71 år, förr Snaret, nu Sunnansjö.

Snaret 1949



Foto	©	Elisabet	Sannesjö


