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VÅREN ÄR HÄR!

Dags att väcka liv i trädgården!
Med rätt jord och fina plantor
får du lön för mödan i sommar!
Välkommen till oss!

KVALITETSJORD • TRÄDGÅRD • STALLSTRÖ
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Hej!

      Som vanligt hoppas jag att alla läser framsidans linjer om
kontaktuppgifter och nästa utgivningsdag m.m. För dig som vill annonsera i nästa nummer gäller ett OBS!
nämligen att bladet ges ut en onsdag istället för en torsdag. Åtminstone enligt planen. Postens ändrade
utdelningsdagar ställer ju till det lite ibland. Förhoppningsvis blir det inte alltför tokigt. Påskhelgen kommer
ju med stormsteg och de dagarna ska vi väl äta ägg och njuta av solen istället för att bekymra oss om de
mindre problemen här i världen. Kan vi bidra till att göra de större bekymren lite mindre är det i stället en
välkommen gärning oavsett tidpunkt. Några nya bekymmer behöver vi då rakt inte!
Sist jag var in till den stora staden Västerås passade jag på att ta en
bild på några av de mistlar som slagit sig ner i träden på så många
platser och i stor omfattning. Vi har sett dem hela vintern med
sina vintergröna blad. Under sommarhalvåret blir det knepigare
att se dem när värdträdet själv skrudar sig i grönska.
De förekommer som halvparasiter i kronorna hos vissa lövträd och
kallas halvparasiter eftersom de bara behöver vatten, salter och
“bostad” av sitt värdträd. Själva har de så mycket klorofyll att
deras egen fotosyntes räcker för energibehovet.
Att misteln är Västmanlands landskapsblomma har väl inte gått
någon förbi och det finns mycket att läsa om denna mytomspunna
växt för den intresserade.
Kåsör denna gång är en gammal kompis, eller egentligen två. “Vi” i texten syftar på både honom och
henne, men det är hon som fattat pennan och berättar om ett nytt steg på livets trappstege. En trappstege som de haft tillsammans i många år och som bland annat resulterat i både barn och barnbarn. Att
de flyttat in på en gård i grannskapet blir, förutom deras medföljande utmaningar, även en välkommen
nytändning för vänskapen. Det är jag mycket glad över! Tack för kåseriet och välkomna till bygden båda två!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

“Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill”

När vi flyttade från Skultuna för fyrtio år sedan hade vi nog inte tänkt oss flytta tillbaka. Nu sitter
vi här, två skultunabor igen. Ja, i maj är det ett år sedan vi flyttade från lägenheten i stan till en gård
på landet, närmare bestämt i norra Romfartuna. Det kanske inte hör till vanligheterna att flytta
till en gård, med allt vad det innebär i vår ålder. Det blir lite som att trappa upp och skaffa sig mer
jobb när det närmar sig pension. Andra trappar nog ner. Vi har såklart funderat både en och annan
gång om det varit rätt beslut.
Omställningen är stor. Vi lär oss hela tiden nya saker och inser att det är mycket kvar att lära.
Eftersom vi är helt nya på området så gör vi, och kommer fortsätta göra, en massa misstag. Men
barn och barnbarn hejar på och ser fram mot att få vara med om detta.
Första tiden på gården gick åt till att förbereda hagar åt hästarna. Jag vet inte hur många stolpar
vi slog ner i marken eller hur många meter eltråd vi drog än hit, än dit. Så till slut var tiden inne.
Det var stort när hästtransporten äntligen rullade in på gården och hästarna släpptes ut på nya
betet. Det såg ut som att det var gott och att de skulle trivas.
Snart blev det sommar och två av barnbarnen flyttade in en vecka hos mormor och morfar för att
få nära till ridlägret på Åkerby. Jag hade sett ridskolan rida förbi vår gård ibland och såg en möjlighet
att få lära mig nya ridvägar. Så när ridlägret hade badning på schemat så planerade vi in att jag
skulle ansluta till turen längs vägen. Jag och hästen stod beredda vid Solinge och när alla hästarna
med barn på närmade sig började min häst, som annars är lugnet själv och ganska slö, bli lite pirrig.
Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g

Helt plötsligt började hästen ömsom stå på två ben och ömsom på fyra. Han kändes mer som
rodeohäst än den där slöa han vanligtvis var. "Visst är du Alices och Elsas mormor?" Jo, det var ju
jag som var mormorn på den bångstyriga hästen som gick på tvären och bara längtade efter att
jag skulle lätta på tyglarna så han kunde få sträcka ut sig och visa hur fort han kunde springa. Det
blev till att hoppa av för mormorn och vackert lunka tillbaka till gården utan något dopp.
Nu väntar en andra sommar och kanske vi kan få testa badgropen i år. Eller så är det lugnare att
ta sig an barnbarnens nya projekt – höns. Än vet vi ju inte vad vi ger oss in på och vad det innebär.
Men det mesta verkar ju lösa sig ändå. Vi sitter ju här än, två skultunabor, på en gård. Vi ångrar
inte en dag att vi flyttade hit och har fått ett otroligt fint mottagande från grannarna med massor
av hjälp och stöttning, det värmer gott i hjärtat.
Britt Smevold

Lasses Däck & Motor
Hagby 16

070-380 88 75

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

JORD OCH STALLSTRÖ

KVALITETSJORD • TRÄDGÅRD • STALLSTRÖ

ORDERMOTTAGNING,
LEVERANS & AVHÄMTNING
Alla helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00

Direktförsäljning för privatpersoner i trädgård och butiker:

SOMMARSÄSONGEN STARTAR 3 APRIL
		

Öppet:

Helgfria vardagar kl 10 - 18. Lördagar kl 10 - 13
( 1 juli - 8 aug. har vi öppet onsdagar kl. 10 - 16 )

PRESENTBUTIKEN
Just nu:
PÅSKPYNT och REA
på många utvalda kläder

Välkommen!
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

På bilden ser du de nya barnsköterskorna efter
examen.
Bakre ledet från vänster:
Gunn Petersson, Borensberg. Gunn-Britt Augustsson,
Avesta. Ingalill Strömberg, Sala. Siv Andersson,
Klockrike. Margot Myrlöv, Los.
Främre ledet från vänster:
Margaretha Leijgård, Kungsör. Gunnel Lundvall,
Hagfors. Britt Nilsson, Burs. Siv Samuelsson, Västerås.
Ingmarie Berglund, Eskilstuna. Föreståndarinnan
fröken Birgit Lindholm, Ansta.
Längst fram förskollärarinnan Märtha Andersson.

Snart är det nog dags att införa en sida
som kort och gott heter “Sivs Klipp”.
Här kommer ett bidrag från Siv Vestman
igen. Denna gång om Ansta gård som
under en period var barnhem.
Tack för bidraget!

Elisabet Sannesjö

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

Vecka 13 Måndag - torsdag
TISDAGAR:
Biff Stroganoff- Biff Lindström - Bratwurst
Raggmunk med fläsk
F Fredag Högrevs-ragu med mos  
                       Ångad fisk med kokt potatis
Vecka 14 Måndag - torsdag
TORSDAGAR:
Kålpudding med gräddsås, kokt potatis, lingonsylt
Ärtsoppa & pannkaka
Rödspätta med remouladsås och kokt potatis
Korvlåda med mos
F Fredag Fläsknoisette med råstekt potatis och rosépepparsås
                       Rödspätta med remouladsås och kokt potatis
Vecka 15 Måndag - onsdag
Kocken
Falukorv med senapssås och kokt potatis
förbehåller sig rätten
Kassler med ris
att ändra i menyn
Inkokt lax med majonnäs och kokt potatis
SKÄRTORSDAG Påskmat 150 kr.  Alternativ: Hamburgertallrik
F Stängt under påskhelgen: Fredag - lördag - söndag - måndag

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

Se även menyn på gastrogate.se

Frisör

&

Shop

Välkommen
till hela familjens frisör!

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

Rose-Marie Alm
Centrumhuset vid Skultuna Torg
www.salongadamocheva.se Tel: 021-755 30

Det är skamligt att det finns
en moral för kvinnor och en för män.
Jag tycker inte det ska finnas någon moral alls.
Oscar Wilde

Ring för leverans eller avhämtning

Svensktillverkade
strumpor i bomull
med lös resår
och utan sömmar.

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

Passar dig som
sväller i fötterna/benen
eller som har diabetes.

Välkommen!

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.
Undersköterska. Diabetesutbildad

Tel. 0735-45 45 03

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

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

Skultuna Villaägareförening
Årsmöte
Tid
Plats
		
Program

Onsdag 20 april
kl. 19.00
PRO lokalen
Karl IX:s väg 9, Skultuna
Årsmötesförhandlingar

För mer information om föreningen
se vår hemsida:
www.villaagarna.se/skultuna
Anmälan senast torsdag 14 april till:
Viktor
bov.aitman@tgmail.com
Birgitta birgittamouquet75@gmail.com
Välkomna hälsar Styrelsen

Vi har intensivkurser hela lovet.
•  11 - 12 april   kl. 08.00-16-00
•  13 - 14 april   kl. 08.00-16-00
•  15 - 16 april   kl. 08.00-16.00

Vi varvar teori och körträning under 2 dagar
och kommer att vara på Salabanan i Sätra Brunn
med körning.
Skolan håller med skyddskläder och hjälm. Ni måste ordna med körkortstillstånd.

Pris: 5500:-

Transport med buss kan bokas mot kostnad av 100:-/dag från Västerås, Skultuna, Sala
anmälan till: info@mtyutbildning.se

telefon 021-548 92 35
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