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I detta nummer
hittar du bland annat:

KÅSERIET:
Viktiga ideella insatser
•

INFORMATION OCH TIPS
- från företag och föreningar

•

EN UTMÄRKELSE
PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

•

NORRBO FÖRSAMLING
- Nödrop för Ukraina m.m.

•
DESSUTOM: Diabeteslunken,
melodikrysset, namnsdagar,
årsmöten m.m.

						

Hej!

Sen sist har Norge vunnit Vasaloppet både på herr och
damsidan och Armand Duplantis har slagit nytt världsrekord i höjdhoppning. I hockeyn har VIK och
Leksand lämnat några mycket positiva hockeymatcher bakom sig. Pendeln svänger visserligen lite fram och
tillbaka men nu gäller det att se och minnas det som är bra. Tisdag 8 mars var det Internationella kvinnodagen, vilket uppmärksammades på olika sätt. Ett av dem leder till ett utflyktstips som du kan läsa om
längre fram i bladet!
Många här i världen har visat sin sympati och gett sitt stöd till Ukrania och bekämpar Ryssland på många
sätt. Ukrainas flagga vajar på många flaggstänger i Sverige och Europa. VLT har lagt flaggan på sin framsida.
En del insatser är mer oväntade men effektfulla som t.ex. att inte Disneyfilmer visas, att Coca-cola inte
längre säljs i Ryssland och att McDonalds tillfälligt har stängt sina 850 restauranger där.
Många ryssar har börjat förstå att det inte är någon fredlig befrielsekamp som förs mot det forna broderfolket i väster. I takt med att insikterna ökar stängs och bestraffas media eftersom ingen annan bild än
regimens egen ska spridas.
Vi får alla betala dyrt för konsekvenserna av detta krig och åtföljande sanktioner, men vad är alternativet?
Det finns tre saker som är viktigare än allt annat nu: Att värna om vår frihet. Att värna om demokratin.
Att visa medmänsklighet till det hårt angripna folket i Ukraina.
Vårdagjämningen gör sitt intåg om några få dagar (20 mars) och sommartid börjar gälla igen 27 mars.
Vi har fått njuta av några soliga dagar och plusgrader. En härlig föraning om att våren är i antågande!
Kåsör den här gången är en genuin Skultunabo. Han har faktiskt varit med som kåsör tidigare. Närmare
bestämt i nr 19, 2016. Då skrev han under rubriken “En bra plats i skuggan”. Jag beskrev att jag kom i
kontakt med honom redan under den tid då jag var föreståndare på Bruksskolan. Vi är många som minns
den fritidsgården och det är många yngre som inte ens vet att den fanns. Tiderna förändras och vi med
dem. Tord har dock behållit sin optimism, entusiasm och sin medryckande glädje. Jag beundrar honom
för det! Välkommen tillbaka till den här sidan Tord Guldbrand!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

VIKTIGA IDEELLA INSATSER!
I Skultuna lever vi nog fortfarande bra, i skuggan av stora Västerås. Det tycker jag har varit tydligt
under den långa pandemin då de flesta har hållit sig på hemmaplan. En stor anledning till att
de flesta av oss har det bra här ute är bland annat de starka ideella krafter som finns i byn med
omnejd.
De ideella krafterna har alltid funnits men har försvunnit mer och mer, mest märkbart är det i
de stora städerna. I dag vill de flesta ha betalt för att hjälpa till.
Jag tror Skultuna frodas i samklang med de ideella krafterna och privatpersonerna, föreningarna,
företagen, skolan m.fl. Biblioteket! Scouterna, SAIK, Skytteklubben, Lions, SiS m.fl.
På senare tid har Skultuna berikats med en ideell whiskyklubb vars mål är att i trevligt sällskap
främja en god dryckeskultur och, så klart, prova ny och spännande whisky.
Utöver det ställer ofta privatpersoner upp med spontana ideella insatser. Många företag i byn
ställer upp som viktiga sponsorer till föreningar som ibland behöver lite ekonomisk stöttning.
Förra årets skidspår uppkom av ideella krafter i samarbete med personalen på IP och SAIK.
I år kom det för lite snö för att kunna spåra. Nästa vinter kommer det massor med snö, då ses
vi i skidspåret igen!
Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g

På mina många och långa promenader ser jag flera personer som har med sig en soppåse och
plockar skräp efter vägkanterna för att vi ska få det finare runt omkring oss.
Spåret som öppna förskolan gjorde blev väldigt populärt, både för oss som bor här och tillresande
besökare.
Sågdammen med promenadslingorna och grillplatsen är ett annat exempel på vad ideella krafter
av Hulken-modell kan göra.
Parkourområdet!
Det finns naturligtvis massor av fler genomförda ideer som är fantastiska och som sätter vår lilla
by på kartan. Bra initiativ!
Jag tänker att många av er ute i stugorna sitter inne med många bra ideer som säkert skulle vara
roliga och intressanta inslag i vår lilla by. Kom fram med era ideer och se om de går att genomföra.
Fler kreativa ideer skulle få vårt fantastiska Skultuna att blomstra ännu mer!
Tack för ordet
Tord Guldbrand

ÅRSMÖTE

söndag 20 mars kl. 10 - 12
Plats: Konferensrummet på Jordfabriken,
Vagersta 30
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Vi törs inte lita på vädret och håller oss därför inomhus.

F
F

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

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

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!

Du hittar oss i byn Vagersta,
11 km norr om Skultuna
Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna

Tel. 021 - 470 48 00

www.aroshandelshus.com

e-post: info@aroshandelshus.com

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

Vecka 11 Måndag - torsdag Fläskfilégryta - Stekt fläsk - Torsk
F Fredag Tjälknöl och potatisgratäng.

		

Vecka 12
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
måndag - fredag

Vi lagar all mat från grunden

Ugnsbakad lax med kokt potatis och sås

Måndag - torsdag

Kalops, kokt potatis och rödbetor
Köttfärslimpa med sås och potatis
Pasta carbonara
Kycklingfilé med potatisgratäng
F Fredag Liten
efterrätt
Vecka 13

Måndag - torsdag

Biff Stroganoff med ris
Biff Lindström med kokt potatis
Bratwurst med senapssås och stekt potatis
Högrevs-ragu med mos
F Fredag Ångad
fisk med kokt potatis

TISDAGAR:
Raggmunk med fläsk
TORSDAGAR:
Ärtsoppa & pannkaka

Kocken
förbehåller sig rätten
att ändra i menyn

LOPPIS: OBS! lördag 19 mars kl. 10 -14

Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

Se även menyn på gastrogate.se

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

Erbjudande i mars

Vaxning underben (inkl knä) 275 kr

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.
Undersköterska. Diabetesutbildad

Tel. 0735-45 45 03

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

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
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