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Se annons längre fram i bladet!

I detta nummer
hittar du bland annat:

Kåseriet:
Vad är livskvalité och varför?
Företag och föreningar
Plocka din egen tulpanbukett
Lagårn´s lunchmeny
Norrbo församling
Sista delen av
artikeln om Centurionvagnen
Melodikrysset m.m.
Foto© Elisabet Sannesjö

Hej!
Nu har vi passerat ett snöfritt sportlov, internationella kvinnodagen, Wasa		
		
loppet och en hel del annat. Så vad är nu på tapeten innan nästa nummer
kommer ut? SG:s potatis laddar för försäljning nu på fredag, 19 mars. På lördag, 20 mars, är det vårdagjämning och söndag 21 mars är det folkomröstning om flygets vara eller inte vara. Ingen tror väl nu att
det bara handlar om nöjesresor till varmare länder. I det fallet går det lika fint att åka till Arlanda (även om
det ibland skulle kunna vara bekvämt att åka från Västerås). Nu handlar det om vår infrastruktur och säkerhet t.ex
för brandbekämpning, sjukvård och försvar, 200 arbetsplatser, en pilotskola, företag, att ligga i framkant
för teknisk utveckling och nya etableringar i Västmanland m.m. Dags att tänka efter och tycka till!
Söndag 28 mars går vi över till sommartid och Skultunabladet, nr 6, kommer ut onsdag 31 mars eftersom påsken tar fart med skärtorsdagen direkt efter den dagen. För att ligga lite i startgroparna inför påskfiranden kan man ju alltid ta in lite björkris redan nu, om man inte är alltför allergisk mot björkpollen vill
säga. Alternativet är att INTE ge riset vatten och värme och därmed undvika att det slår ut. Leta fram påsk
fjädrarna, baka en påskkaka, blötlägga lite sill och förse kylskåpet med ägg kan man ju också göra.
Kåsören den här gången anmälde sig alldeles frivilligt! Kanske inte så konstigt det. Vi jobbar ju rätt nära
varandra min dotter och jag. Hon behöver inte vänta på en inbjudan och hon har faktiskt medverkat förut.
Ibland som räddande ängel. Nu för att hon greps av stor lust! Trevligt det! Välkommen hit igen Maria!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Vad är livskvalité och varför?

Det är inte alltid lätt att förklara varför jag bara måste ha en häst. Argumenten har varit många på
både den positiva och den negativa sidan. Dock står det helt klart för mig att detta är en nåd som
givits oss att kunna ha hästar och med dem så många fördelar och nya vyer av livet både för mig
och våra barn.
Lite kort om mig, så är jag från början ingen ”hästtjej” även om drömmen någonstans alltid funnits
där, istället blev det hundar som jag ägnade mig åt under första delen av mitt liv. Nu har livet rullat
på och jag har man och barn och en del djur t.ex. får, höns o.s.v.
Våra första hästar kom till gården för ett par år sedan och vad skulle vi ha dem till? Barnen kan jag
absolut inte skylla på, även om jag/vi tycker det är en mycket bra grund till livsuppfostran. Jag var
från början endast jätteglad om och när barnen ville vara med och dela mitt intresse samt ta del av
det lugnt som omger hästarna. Jag brukar säga att hästarna är de bästa ”psykologerna” vi har på
gården. Att ”bara” gå ut med hästarna en stund och resonera om livet och vad som hänt idag eller
vad som ska hända i morgon är så otroligt mycket värt, även om det absolut går att resonera även
med ett får eller get, men jag tycker mig få klokare svar av hästarna. Att stå i stallet och mocka en
stund eller stå och dela på en morot är så rogivande och underbart så jag skulle önska att fler kunde
få uppleva detta. Att hitta en flock som fungerar med vår familj har dock
varit en stig att gå som inte varit helt rak. Jag vill ha ston, varför vet
jag egentligen inte, men så är det bara. Att sen få en flock med bara
ston att gilla varandra och hitta en flock som är bra för alla individer har inte varit helt enkelt, men i vintras hittade vi den sista
pusselbiten som fattades oss just nu.
Lisa, vår dotter, går på ridskola på JS-ridkonsult, i Haraker, och
där fanns ett sto vid namn Osk. Hon är lite äldre och klokare och
snabbt visade hon att hon älskar Lisa. Faktiskt snabbare än Lisa
fattade att hon älskade Osk, men förändringen från att inte alls vilja
komma när hon skulle hämtas för en ridlektion till att komma i fullfart
när hon bara hörde Lisas röst var fantastiskt. Detta samspel mellan barn
och häst ledde till att Osk flyttade till oss i julas och vår flock blev komplett. Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g

Vi sa innan Osk flyttade till oss att “vi får se, vi ger det
ett par veckor”. Det är ju inte bara Lisa och Osk som ska
trivas ihop utan alla måste känna sig tillfreds med flocken.
Den första veckan kändes det som att någon lagt ett tjockt
grått täcke över hela stallet, noll i glädje, inga direkta konflikter, men oj så tungt det var! Så på torsdagen lättade
molnen och vi hade fått en FLOCK som är så skön. Visst är
det fyra ston, med fyra viljor men alla har sina roller och
litar på varandra och harmoni finns.
HÄSTEN detta förunderliga djur! Hästen som för mig är
lite av en gåta, som t.ex. inte riktigt går att belöna som jag
är lärd. Jag är van vid hunden och där jag nästan alltid kan
använda en belöning som består av någon form av lek,
gärna med inslag av kamp och föda. Här har jag nu ställts
inför ett djur som har som första instinkt att fly. Nu får
min hjärnan arbeta för att hitta helt andra belöningsvägar.
Nu kommer jag dock tillbaka till detta med livsuppfostran.
I detta har vi, till min/vår stora glädje, för tillfället en
dotter som brinner för HÄST, som utvecklas både psykiskt
och fysiskt genom det arbete som ridningen ger. Hon har
verkligen fått chansen att stärka sitt självförtroende och
sin självständighet på ett underbart sätt, mycket tack
vare sina lektioner på ridskolan. Detta har även givit många
nya vänner och mycket vistelse utomhus. Vi får väl se om
det håller i sig när tonåren kommer, men just nu är det
bara häst som gäller.
Vi har dessutom två söner som, även om de inte brinner
för häst, kan rida mer än hyfsat och framför allt kan använda hästarna som de kamrater de är då t.ex. fåren ska
flyttas eller ”bara” ta en stund för att snacka lite med dem.
Att ta hjälp av en häst är naturligt för dem.
Maria Sannesjö

Än har inte våren anlänt fullt ut, men snart...

Vi återkommer när det är dags att slå upp portarna i visningsträdgården.
Som vanligt är du som vill “tjuvstarta” alltid välkommmen att slå en signal för överenskommelse om egen tid.

Tills dess kan du boka tid för att plocka en bukett av våra egenodlade tulpaner!
Välkommen till oss!

Tel. 021-470 48 00

www.aroshandelshus.com

Kvalitetsjord • Trädgård • Stallströ

NYFIKEN PÅ SOLCELLER?
Vi kan tak och har goda referenser
Nytt Grönt teknikavdrag -15%
Kunskap Erfarenhet Kvalité

solarinvest.se

eller

info@solarinvest.se Tel: 021-25 000

FörHandsTIPS
Boka in tiden!

ÅRSMÖTE

söndag 9 maj
kl 10 - 12
Plats:

Digitalt och i Hallsta by
alternativt i Vagersta
om tekniken så kräver

Förra årsmötet hölls så sent som 6 sept 2020.
Nu hoppas vi att det ska gå bra tidigare!
Utgångspunkten är att mötet hålls digitalt,
men några platser kommer ändå att erbjudas
på plats. Coronaläget i maj avgör hur det blir!

Vi återkommer med mer information
när det närmar sig!
Vi ser fram emot att träffas igen!
Styrelsen för Romfartuna Hembygdsförening

Vecka 11 Måndag - torsdag

www.skultunalagarn.se

Dagens Lunch 95 kr

Salladsbord, måltidsdryck,
bröd, kaffe och kaka ingår.
Lunchlådor för avhämtning 75 kr

Öppet kl 11.00 - 14.00

Pannbiff med bacon och ost, stekt potatis och grönpepparsås.
Stekt prinskorv med stuvad spenat, ägghalvor och potatis
Skinkstek med potatis och gräddsås.
Välkommen
Fredag Fläskfilé med potatisgratäng och pepparsås till bords!
f
		
Rödspätta med kokt potatis och remouladsås
Vecka 12 Måndag - torsdag

Köttfärslimpa med kokt potatis, sås och lingon
Isterband med dillstuvad potatis
Tisdagar: Raggmunk med fläsk
Kassler med ris
Torsdagar: Soppa & pannkaka
Fredag
Pulled
pork
med
klyftpotatis
f
		
Fiskgratäng med mos.
Torsdag (skärtorsdagen)

Vecka 13 Måndag - onsdag

.

Påsktallrik, 135 kr
Korv i ugn med mos
måndag - fredag
Hamburgertallrik
Persiljejärpar med potatis och sås
Vi lagar all mat från grunden
Korv och pommes räksallad
Makaroni-pudding
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se Se även menyn på gastrogate.se

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

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

Stenmjöl, makadam, väggrus,
bärlager och förstärkning
Ring för leverans eller avhämtning

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner
Han led av så svår sömnlöshet
att han inte kunde sova ens under kontorstid.
Arthur Bear

Trött på att måla naglarna?
Manikyr med

Gel Polish håller 3 - 4 veckor

Pris 530 kr

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

				
				
				

Både du och jag
har munskydd vid
behandling

Mobil: 0735 - 45 45 03

Sophie Söderqvist

Dipl.Medicinskfotvårdsspecialist.Diabetesutbildad.Utbildadundersköterska

Besöksadress:

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

Foto © Elisabet Sannesjö

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
godknaöl

och kaminer

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

Vi utför även
mur- och

Fredag 19 mars
kl 11.00 - 12.00

putsarbeten

Vi står på parkeringen vid Skultuna IP
Förhandstips: Nästa gång 16 april. Samma tid & plats!

Tel: 070 - 719 83 55

				

Vi säljer även honung och sylt

Skultuna VVS
Jocke Edlund

Mobil 073 787 19 15

rormiljo64@gmail.com

Trädfällning utföres
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
Inneharförsäkring,motorsågskortochhanterarRUT-avdrag.

Kjell Forsberg

Välkommen !

tel: 076-328 71 83

KF Service Mälardalen
www.kf-service.nu

Namnsdagar

t.o.m. nästa nummer - nr 6, 31 mars, 2021

Torsdag

18 mars

Edvard, Edmund

Fredag

19 mars

Josef, Josefina

Lördag

20 mars

Joakim, Kim

Söndag

21 mars

Bengt

Måndag

22 mars

Kennet, Kent

Tisdag

23 mars

Gerda, Gerd

Onsdag

24 mars

Gabriel, Rafael

Torsdag

25 mars

- - Marie bebådelsedag

Fredag

26 mars

Emanuel

Lördag

27 mars

Rudolf, Ralf

Söndag

28 mars

Malkolm, Morgan

Måndag

29 mars

Jonas, Jens

Tisdag

30 mars

Holger, Holmfrid

Onsdag

31 mars

Ester

Grattis
alla små & stora
namnsdagsbarn!

				 Påsktallrik på Lagårn
			
Tisdag 30/3, kl.16.00
Pris: 135:-/person

För info och anmälan,
ring Leif, 076-113 88 04

				

PRO.se-skultuna

Att fråga en författare
vad han tycker om en kritiker
är som att fråga en lyktstolpe
vad han tycker om en hund.
John Osborne

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

Sista delen av artikelserien om

Centurionvagnen av Jan Forsberg

“Centurionvagnen still going strong”
av Jan Forsberg

Rösta
NEJ ning
lägg

till ned

s

21 mar

