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Utnyttja
ditt friskvårdsbidrag
hos mig!

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

Skultuna Messingsbruk. Ingång: Outlet, 1tr.
Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook
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Hej!
Nu lämnar vi strax april som gjort sitt allra bästa för att prestera just
			
aprilväder. Ömsom tö och snö. Ömsom regn och sol. Ömsom blåst och stiltje. Glädje över vårtecken och
bekymmer över hårda tag för små spirande växter och djurungar. Precis som det alltid varit. Men på fredag
är det Valborgsmässoafton, sista kvällen i april, och det brukar vi fira. Smått eller stort beror så klart på både
väder, möjlighet och det egna intresset. Dagen därpå, lördag 1 maj, har Valborg namnsdag och det är en
allmän helgdag/röd dag. Både sista april och första maj är allmänna flaggdagar i Sverige. Sista april är
visserligen ingen helgdag, men flaggdag är det för att hedra konungen som fyller år då. I det gamla bondesamhället ansåg man att 1 maj var sommarens första dag. Det tackar vi väl inte nej till. Därefter har vi andra
maj som också är röd i år eftersom det är en alldeles vanlig söndag.
Nästa Skultunablad kommer ut onsdag 12 maj. Detta för att torsdag 13 maj också är en helgdag, nämligen
Kristi Himmelfärdsdag. Dagen efter är en vanlig fredag, men lyckas man ta ledigt den dagen får man ju ihop
en riktigt skaplig långhelg. Såvida man inte jobbar lördag och/eller söndag förstås.
Kåsör den här gången är en kvinna som jag egentligen inte känner. Av olika skäl tar jag ibland chansen
att bjuda in någon som kåsör för att intuitionen säger mig att det borde fungera. Den sviker mig sällan
och alltså inte den här gången heller. Nu handlade det om att jag tack vare henne fick ett bra tips om
att kontakta en annan tänkbar kåsör. Det har jag gjort men han kommer in lite senare i bilden. Samtalet
med henne bjöd på en trevlig stund med en sympatisk kvinna som faktiskt tackade ja till medverkan
efter en lindrig tvekan. Modig. Allmänbildad. Trevlig. Livsbejakande. Tack för tipset, pratstunden och
välkommen hit May Nyström med din berättesle.
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Kanske inte som man tror

Riksbyggen lade allt sitt krut på byggandet av ekobyn Åkesta till Bomässan som förärades Västerås
stad 1990. Det var ett paradprojekt som byggdes i en omvittnad hast utan like. Jag vet att arkitektritningarna var fördröjda och en av de sakerna som gav huvudbry var vilket toalettsystem som
skulle tillämpas. Detta var viktiga diskussionsämnen i planeringsstadiet och i den studiecirkel som
startades som en del av projektet. Deltagande i studiecirkeln skulle ge förtur till en bostadsrätt i
den blivande byn och där var jag med. Men den beslutade toalett-lösningen ville inte jag leva med,
så det blev andra bostäder för mig och min familj.
Sedan kom en dag, mycket senare, då makens ena höftled sjöng klagovisor dagarna i ända och han
gick och väntade på den dag han skulle få en reservdel i dess ställe. Trapporna var nästan en omöjlighet där vi då bodde och vi letade ett nytt boende där han kunde få allt det han behövde i ett
bostadsplan. Vi letade och letade men inget kändes rätt tills vi klev in i en bostadsrätt i den tidigare
ekobyn... nu med kommunalt vatten och avlopp, och kände här ville vi bo. Skolbarnen i familjen
fick sovrum och badrum på övre våningen och maken fick sitt enplansboende för övrigt.
Så började det för min del här vid kanten av Svartådalen. Många åker dagligen förbi utan att veta så
mycket om de moderna tider som råder här. Här har tiden nämligen inte stått stilla. Vi har förutom
det kommunala vattnet och avloppssystemet även blivit uppkopplade till stadsnätet. Tack vare
pumphuset på vår mark och anslutningen till Mälarenergis nät för vatten har alla gårdsadresser
(den äldre bebyggelsen) i vår närhet också kommunalt vatten numera.
Mycket av det gamla är kvar. Här är det miljövänligt att bo minsann. Alla våra bostäder har eldstäder och marken har gett god tillgång på bränsle. Den tidigare täta granskogen har gallrats av
Västerås stad innan barkborrarna skördade allt. I dess ställe växer det sakteligen en planerad
blandskog och avsikten är att den ska få växa sig riktigt gammal.
Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g

Det äldsta vi har i Åkesta är vår bronsåldersgrav och intill den växer en en som är så stor att man
nästan kan misstänka att den spirade då graven anlades.
Tidigare odlingsmark har kommit till användning på nytt efter många år i träda. Nu är vi många
familjer som odlar för att det är roligt och tillfredsställande på olika vis. Det är faktiskt rätt underbart
att gå ut med en korg på sen eftermiddag och skörda grönsaker till kvällsmåltiden, njuta av de
solmogna bären och tomaterna, skölja en morot i vattentunnan och knapra i sig direkt.
Olika situationer har olika fördelar. Som det har varit i många år, trivs jag med det jag har omkring
mig och familjen har haft stor trivsel. Även nu när alla är vuxna. Vårt lilla bostadsområde med
äppellund, dagis, nyrenoverade Bystuga (för övernattning, samlingar, bastu), gamla gårdsbyggnader
och underbara glimtar av Svartån och dalen erbjuder mer än jag någonsin kunde tro.
I morgon blir det fint väder... då planterar jag nog lite palsternackor efter frukost. Ha det gott!
May Nyström

Frisör

&

Shop

Välkommen
till hela familjens frisör!
Rose-Marie Alm

Centrumhuset vid Skultuna Torg
www.salongadamocheva.se

Tel: 021-755 30

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

Välkommen
till oss!

g

		

KF Service Mälardalen
www.kf-service.nu

BEGAGNADE

BILAR
KÖPES

t.ex. obesiktigade, oservade, körförbud,
avställda, rostiga, firma/usa-bilar m.m.

Köper även husbilar och husvagnar.
Ring/smsa för en trygg kontantaffär.

Tel nr 073 - 904 37 32

Rolf
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Kom ihåg

JUST NU

Året runt kan du ringa
på kontorstid (kl. 7 - 16)
för överenskommelse
om egen tid och
för order.

Stort utbud av fina
dahliaknölar, liljelökar,
örter, jordnötsplantor,
tomater, gurka m.m.

Kvalitetsjord i lösvara
för egen hämtning
med släpkärra
eller för beställning
av större mängder!

Öppet april, maj, juni

alla helgfria vardagar

kl. 10.00 - 18.00
och lördagar

kl. 10.00 - 13.00

All jord vi säljer

Midsommarafton har vi stängt

- löst eller förpackat -

är Hasselforsjord

Egenperennodling

För aktuella tider resten av året
se hemsidan eller ring oss!

Trädgårdsbutik
med blommor, fröer, lökar, krukor, verktyg, glass m.m.
Presentbutik
med spel, te, konfekt, kläder, hattar, Nittsjö keramik m.m.
Tel. 021-470 48 00
www. aroshandelshus.com

Kvalitetsjord • Trädgård • Stallströ

e-post: info@aroshandelshus.com

Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

Vecka 17 Måndag - torsdag

Pannbiff med potatis och brunsås
Plommonspäckad fläskkarré med potatis och sås
Falukorv med kokt potatis och senapssås
nötstek med potatis och grönpepparsås
f Fredag Kryddig
		
Rödspätta med kokt potatis och remouladsås

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

Vecka 18 Måndag - torsdag

Tisdagar: Raggmunk med fläsk
Carbonara med bandspagetti
Pyttipanna med ägg och rödbetor
Torsdagar: Pannkaka
Kalopps med kokt potatis och rödbetor
med stekt potatis
f Fredag Fläskfilépanna
		
Stekt salt sill med potatis och löksås
Vecka 19 Måndag - torsdag

Välkommen

Isterband med dillstuvad potatis
till bords!
Blomkålsgratäng med kassler och kokt potatis
Vi lagar all mat från grunden
Persiljejärpar med potatis och sås
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se Se även menyn på gastrogate.se

måndag - fredag

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 -

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

		 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
Vintern rasat (Längtan till landet)

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ner och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö.

Ja, jag kommer, hälsen glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne.
Att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem åter se.

Snart är sommarn här i purpurvågor,
guldbelagda, azurskiftande.
Ligga ängarna i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne.

Se dem än, som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans till klarnad sjö.
Trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö.

Text av Herman Sätherberg och tonsatt för manskör av Otto Lindblad 1839.
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Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar
och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

Sökes: Hus att hyra för längre tid
Gärna landsbygd och med tre sovrum

Bra referenser finns

Ring 070-407 28 32

Lasses Däck & Motor
Hagby 16, 070-380 88 75
Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Namnsdagar

t.o.m. nästa nummer - nr 9, 12 maj
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag

29 april
30 april
1 maj
2 maj
3 maj
4 maj
5 maj
6 maj
7 maj
8 maj
9 maj
10 maj
11 maj
12 maj

Tyko
Mariana
Valborg
Filip, Filippa
John, Jane
Monica, Mona
Gotthard, Erhard
Marit, Rita
Carina, Carita
Åke
Reidar, Reidun
Esbjörn, Styrbjörn
Märta, Märit
Charlotta, Lotta

Grattis
alla små & stora namnsdagsbarn!

				
			
				

Lycka är inte avsaknaden
av problem, utan förmågan
att handskas med dem
Bertrand Rusell

				

Skultuna VVS
Jocke Edlund

Mobil 073 787 19 15

rormiljo64@gmail.com

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

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

Boulespel

vid ICA-hallen
onsdagar kl 14 - 16
PRO.se-skultuna

Årsmöte

med
Romfartuna Hembygdsförening

Söndag 9 maj, kl. 10-12
Vi möts digitalt och ber dig meddela i god tid på info@romfartuna.se att du vill delta digitalt.
Alternativ:
Du kan också välja att delta utomhus vid föreningens lokaler i Hallsta by.

Där håller vi avstånd. Handsprit och munskydd finns att tillgå.
Även här är vi tacksamma om du berättar att du kommer. Prata med den i styrelsen som är lättast för dig
att nå. Det är inget krav, men det underlättar för oss när vi fixar enkelt fika och separata sittplatser.

Vi har sedvanliga mötesförhandlingar och pratar om kommande verksamheter.

Välkommen!
Ordf. Elisabet Sannesjö, Vagersta, 070-758 74 32
Sekr. Johanna Funkquist Tomta, 070-335 64 00
Vice ordf. Magnus Persson, Broarna, 073-848 61 62
Kassör Anders Norman, Viggby, 070-338 68 47
Ledamot Eva Pettersson, Munga, 072-210 11 03
Ersättare Anette Isacsson, Pasta, 070-381 30 09
Ersättare Johan Lindgren, Gesala, 070-235 38 25

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

