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Hej! Valborgsmässohelgen passerade med sedvanlig kyla och utan större
intermezzon (så vitt jag vet). När jag var liten (för länge sedan) gick man
			
alltid man ur huse för att fira och visa upp sig i nya vårkläder och varje år var vi lika överraskade av att
kvällen blev kyligare än önskat. Det där med nya kläder har minskat rejält i betydelse med åren, men
både den svala aftonen och firandet har bestått... i år dock med kända inskränkningar.
Innan nästa nummer kommer ut kan vi skicka glada hälsningar till vänner i Norge som firar sin nationaldag 17 maj och/eller gratulera namndagsbarn. Bredvid melodikrysset hitta du de aktuella namnen. För
min del var det många bekanta namn den här gången. Veckans tips! Missa aldrig en chans att göra någon
annan glad!
Kåsör i detta nummer är en periodvis närboende kvinna (när du läst hennes kåseri förstår du varför). Hon är
en superaktiv kvinna, mitt i yrkeslivet, ofta på språng och med många järn i elden. Hon besitter hög social
kompetens och har en utstrålning av både glädje och energi. Välkommen hit Rosmarie Ankler, alias Rosi!

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Är lantlivet eller storstan hemma?

Med rötter, familj och halva uppväxten i Sala och Grällsta, har jag haft förmånen att lära känna
och uppleva ett liv på landet. Lantbruk och dess maskiner - djur i ladugården som skulle skötas
morgon som kväll. Som 8-åring och flitig elev på Grällsta Stuteri, fanns ett aldrig sinande hopp
om att det en vacker morgon skulle dyka upp en häst på gården…
I brist på häst, fick en kalv duga att rykta och sköta om – inte helt poppis hos farfar att vissa djur
fick mer uppmärksamhet. Sent att glömma är farfars och mina morgontidiga turer om sommaren
med korna upp till hagarna i Storängen. På vägen hem tog vi skogsslingan och plockade blåbär
som bars i farfars gamla och slitna (svettiga…) keps.
Det är varma och fantastiska minnen från Grällsta gård – allrahelst på somrarna när hela släkten
var där vid skörden. Traktorer, tröskor gick om vartannat och alla hade sin uppgift i kedjan. Vi
kusiner levde runt och lattjade och försökte vara till hjälp och samtidigt hålla oss undan. Ett och
annat bus lyckades vi förstås uppfinna och genomföra som vi i vuxen ålder kan skratta gott åt.
Vi hade bland annat en STOR sten ute i ena hagen, där vi spenderade många roliga timmar. För
en 15 år sedan på visade jag på den ”roliga stora stenen” till min då femåriga dotter och hennes
kompis. För det första hittade jag knappt stenen, för den var så liten och för det andra mötte jag
fyra väldigt frågande ögon om vad som var sååå speciellt med denna sten. Det var nästan så jag
fick ringa in min kusin Pernilla för att få lite stöttning i beskrivningen och äktheten i denna story.
Vid 12 års ålder flyttade jag från Sala/Grällsta till Söderhamn, där jag stannade hela min tonårsperiod med de bästa vännerna man kan tänka sig och flera är mina närmaste vänner även idag.
Studier, familjebildning landade i Stockholm, men livet är sällan en autopista, utan krokig med
livets förvecklingar.
Via nya vägar har jag åter landat på en lantgård – Vagersta och fått möjligheten att ”komma hem”
och återigen få de härliga ingredienserna av vidder såsom stora fält, frisk luft, skog, lugn och ro,
spontana besök (jämfört med Stockholm, där en kopp kaffe många gånger behöver bokas veckor i förväg),
egenodling, familj och vänner inom räckhåll.
SÅ enkelt är det förstås inte bara att lämna 08, där jag har min dotter, halva min familj samt närmaste
vänner. Pulsen i stan är - efter 30 år - fortsatt en del av mitt DNA, så fighten fortsätter om var jag
hör mest hemma. Kanske är svaret både och.
Vid pennan; Rosmarie
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Kommer du ihåg vår härliga
konstnär Rosa Svensson ?

Kontakt önskas ...

med någon av Rosa Svenssons anhöriga.
Jag har två uppsättningar av skolbarnen
med fröken och vill gärna att de kommer
tillbaka till familjen.
Givetvis vill jag inte ha någon ersättning
för dem.
Kontakta mig på mobilnr. 073-267 62 50
Anna-Britta Nilsson
Skultuna

Vi säljer, monterar
och renoverar

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

Conny

skorstenar
och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Tisdagar: Raggmunk & fläsk Torsdagar: Ärtsoppa & pannkaka
Vecka 19
Välkommen
Hela veckan
Lax i ugn med kokt potatis

f
till bords!
och kokt potatis
f Dillkött
Bratwurst,
stekt
potatis
och
senapssås
f
Fredag: Fläsknoisette med bearnaisesås
				

www.skultunalagarn.se

Dagens Lunch 90 kr

Vecka 20
Hela veckan

Öppet kl 11.00 - 14.00

Vecka 21
Hela veckan

Salladsbord, måltidsdryck,
bröd, kaffe och kaka ingår.
Lunchlådor för avhämtning 70 kr

måndag - fredag

Vi lagar all mat från grunden
Tel: 070 - 497 20 27

med rödbetor och ägg
f Pyttipanna
med remouladsås och potatis
f Rödspätta
f Kålpuddng, kokt potatis, sås och lingon
Fredag: Helstekt kotlettrad med stekt potatis och sås

f Köttfärslimpa med potatis och sås
f Lasagne
f Fylld frukostkorv med potatismos
OBS! Torsdag stängt! Kristi himmelsfärds dag = röd dag
				

Fredag: Biff med lök, cognacsås och potatis

Erbjudande: Under coronatider kan vi även köra ut mat inom Skultuna tätort.
Ring 070-497 20 27 för beställning med utkörning.
Minsta beställning är 2 matlådor.
Bekräfta sedan din beställning genom att swisha betalningen till 123 525 32 32. Märk: Mat

Trädgårdssäsongen är i full gång!

en
m
m
lko

ss!
o
l
til

Vä

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

Fram till midsommar
har vi öppet
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 -

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

är Hasselforsjord

Egenperennodling

Trädgårdsbutik

med blommor, sättpotatis, fröer, lökar, krukor, verktyg, glass m.m.

Presentbutik

med tavlor, kort, konfekt, te, kex, kläder, hattar, Nittsjö keramik m.m.

Tel. 021-470 48 00
www. aroshandelshus.com

e-post: info@aroshandelshus.com

Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

Trädfällning utföres

Skultuna
VVS

- både i tätort och glesbygd -

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

Kjell Forsberg

Välkommen !

KF Service Mälardalen
www.kf-service.nu

tel: 076-328 71 83

KÖPES

Radhus på Persbovägen Skultuna
3 Rum och kök

Hus i Haraker finns för ev byte
Tel. 073-986 37 57

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

Det är mänskligt att fela.
För att göra riktigt stora fel krävs en dator.

Jocke Edlund
Allt
inom
rörarbeten

Mobil 073 787 19 15

Bill Vaughan

rormiljo64@gmail.com

Harakers
Maskinservice

Vad lever vi för,
om inte för att göra livet
mindre svårt för varandra?
Georg Eliot

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 -

				
			

Alla aktiviteter
utom öppet hus, tisdagar

är tillsvidare inställda

Omduharfrågorellerbehöverhjälpring
Leif 076-113 88 04 eller
Gunnar 070-215 03 25 PRO.se-skultuna

		 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

Foto© Elisabet Sannesjö
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Trädgårdsservice
i Västerås
med omnejd
Trädbeskärning Häckklippning
Gräsklippning Omläggning av gräsmatta
Plantering Ogräsrensning m.m.

Hör av er till oss!

Telefon: 073-537 73 91
Mejl: bernstromthomas@gmail.com
Facebook: TB träd och trädgård
Glöm inte att utnyttja ert Rut-avdrag!
50 % på arbetskostnaden

Om man vill bli smal
ska man bara äta sån´t som är slutsålt.
Sandra 7 år

Ur boken “Barns tankar om mamma”
av Grethe Dirckinck-Holmfeld

		

Namnsdagar fram till nästa
nummer, nr 10, 2020 (20 maj):

		 Onsdag 		 6 maj
Torsdag
7 maj
		 Fredag 		 8 maj
		 Lördag 		 9 maj
		 Söndag
10 maj
		 Måndag
11 maj
Tisdag
12 maj
		 Onsdag
13 maj
Torsdag
14 maj
Fredag
15 maj
		 Lördag
16 maj
Söndag
17 maj
Måndag
18 maj
Tisdag
19 maj
Onsdag
20 maj

Marit, Rita		
Carina, Carita
Åke
Reidar, Reidun
Esbjörn, Styrbjörn
Märta, Märit		
Charlotta, Lotta
Linnea, Linn		
Halvard, Halvar		
Sofia, Sonja
Ronald, Ronny		
Rebecka, Ruben		
Erik			
Maj, Majken		
Karolina, Carola

Grattis
alla små och stora
namnsdagsbarn!

PASSA PÅ!!!
Ta hål i öronen
innan sommaren.
2 hål inkl. smycke
295 kr

Mobil: 0735 - 45 45 03
Sophie Söderqvist

Dipl.Medicinskfotvårdsspecialist.Diabetesutbildad.Utbildadundersköterska

Besöksadress:

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

Extraöppet
på Skultuna bibliotek
för Dig som är 70+
Varje onsdag har vi öppet kl. 9 - 11
för dig som är 70+
eller befinner dig i en riskgrupp.
Detta kommer att gälla
så länge Corona-restriktioner pågår.

Öppna förskolan

Öppna förskolan har stängt tills annat
meddelas. Ni hittar information om
oss på facebook
– Öppna förskolan Skultuna
eller
https://www.vasteras.se/barn-ochutbildning/forskola/oppna-forskolor/
skultuna- oppna-forskola.html

Det går självklart bra
att även beställa
hemleverans av böcker!
Ring 021-39 38 25 eller
skicka e-post till
skultuna.bibliotek@vasteras.se
Vi packar ihop en kasse efter dina önskemål
och levererar den hem till din dörr

& & &

VALLONENS MÖTESPLATS

Vallonvägen 15 - 17

Tel. 021 - 39 39 10

En hälsning från Vallonen: Vi som arbetar på Mötesplatsen hoppas att ni mår bra. Vi har diskuterat

och funderat över hur vi kan mötas digitalt över nätet. Vad skulle ni vilja? Vad är er önskan?
Hör gärna av er via telefon eller mail till Mötesplatsen. Tel. 021-39 39 10. Mail: pia.willen@vasteras.se

Du kommer väl ihåg ...

äldrelinjen – en stödtelefon vid oro. Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver
prata med någon med anledning av coronapandemin. Många känner sig oroliga och har frågor om pandemin
och allt som händer i samhället nu. Ett samtal kan göra stor skillnad för personer
som känner sig ensamma med sina frågor och funderingar.
De som svarar på äldrelinjen är Västerås stads seniorguider Jessica Leijon Hjelm,
Agneta Nyström och Linda Bodin, som har mycket god kännedom om
kommunens omsorg och samhällets funktioner för äldre.
Telefonnumret är 021-39 29 29. Telefonen är öppen vardagar kl. 07.30 - 17.00
Apoteksärenden Du som behöver hjälp med apoteksärenden,
			
ring Rickard Lindberg, diakon på Mariagården, måndagar på tel. 021-767 73.
Är du 70+ och behöver hjälp att handla? Västerås stads frivilliga resursgrupp (FRG) kan hjälpa
dig som inte kan få hjälp på annat sätt! Du når FRG genom att ringa till Västerås stads kontaktcenter på
telefonnummer 021-39 27 25. Telefontid: måndag - fredag kl. 07.30-17.00. Tjänsten är gratis, men dina
varor betalar du själv. När du ringer får du information om hur våra frivilliga kommer att identifiera sig
och hur du betalar för dina varor. Vi vill att du ska känna dig säker när du använder tjänsten.

Så här ska det väl ändå inte se ut?!
Avfallshanteringen är av gemensamt intresse!
Den är viktig både för vår miljö och vår trivsel.
Det är viktigt att vi försöker hjälpas åt att
sortera avfall och slänga på rätt ställen!

Var sak har sin plats:
på Återbruken, i miljöbodarna, papperkorgar och glasigloos.
Ingenting ska lämnas i naturen eller utanför avsedda platser
Några problem-exempel:
Glas som hamnar på marken kan skada både djur, natur och
människor. Allt sådant ska slängas i igloon för färgat respektive
ofärgat glas vid Ica eller Återbruket på Tibblevägen.
Miljöbodarna råkar emellanåt illa ut. Det är så synd eftersom
många är både glada och tacksamma för att de finns!
Som det är nu så är det Miljöboden på Midvintergatan som
ofta drabbas av slarv och används som soptipp.
TACK på förhand för hjälpen! Göran Stahre

Vid frågor om Västerås stads arbete med anledning av coronaviruset
rekommenderar vi att du läser mer på www.vasteras.se.
Där uppdateras informationen löpande!

Var rädd om dig och andra!

