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Hej!

					
Förra gången skrev jag några rader om den stundande valborgsmässohelgen och några kommande temadagar att fira före detta nummer. Hur blev det t.ex. med Gamla vänners
dag 11 maj? Kontaktade du någon eller fick det stanna vid några varma tankar om dem? Som sagt, varje
dag har ett tema. Den här gången får det räcka med tre av dem: lördag 14 maj Rumpans dag, söndag
15 maj Kardemummabullens dag och söndag 22 maj Picknickens dag. Vi få hoppas på fint väder så att
picknicken blir njutbar. Jag tror man får ta med sig kardemummabullar och slå sig ner på rumpan någonstans även om det är något annat man firar.
I skrivande stund pågår vårbruket som bäst på åkrarna och lär väl hålla på ett bra tag till. Jag vill gärna
skicka min djupaste beundran till alla dessa jordbrukare - spannmålsodlare och djurhållare - som gör sitt
allra bästa för att vi ska kunna förse oss med livsmedel här i landet. Så här års kämpar ni på dag som natt!
Jag hoppas att ni håller ut trots alla kriser och kostnadsökningar som gör tillvaron både osäker och svår!
Att hålla gårdarna i stånd, skogen välskött och markerna öppna är också något som vi andra bara kan glädjas
åt och uppskatta! Stort tack till er alla!
Kåsör denna gång är tjejen från grannbyn - hon som varit med här en gång tidigare och som är en duktig
ryttare med en fin häst. När du läst hennes kåseri blir du säkert nyfiken på hur det gick denna gång och
det får du veta i nästa nummer av Skultunabladet. Grattis till nytagna bilkörkortet och av med hatten för
dig också Tilde! Ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Spänningen stiger!

Onsdag 4 maj reste vi till Sopot för att tävla fälttävlan.
När du läser detta har vi redan varit där och kommit hem igen!
Resan startade vid vår gård Norrängen och gick vidare till Karlskrona där vi skulle ta färjan över till
Gdansk. Med 50 mil till färjan, 10 timmar på båten och några mil i Polen så beräknade vi att vara
framme vid slutdestinationen Sopot på torsdag förmiddag 5 maj.
Vi reser dit för att tävla en lång 2-stjärnig internationell fälttävlan, vilket betyder att tävlingen är
upplagd med dressyren först som vid en traditionell fälttävlan, men att terrängmomentet går före
banhoppningen andra dagen och tredje dagen avslutas med banhoppningen. Detta format är vid
godkänt resultat kvalificerande till EM som går i England i slutet av juli i år.
Innan vi kan resa utomlands behöver hästen en veterinärbesiktning som heter Traces, där veterinären kommer hem till gården och checkar att hästen är i frisk och i kondition att resa utomlands.
Detta ska alltid ske max 48 timmar före avresan.
Att ingå i utmanartruppen till juniorlandslaget känns roligt och spännande men förstås också nervöst.
Vi kommer att göra det bästa vi kan, min häst Måns och jag. First Edition, som hästen egentligen
heter, är född på vår gård Norrängen och vi känner honom utan och innan. Jag har utbildat honom
själv till den nivå han är på nu, med hjälp av min mamma som också är hans uppfödare.
			
				
First Edition har ingått i Ridsportsförundets
satsning "ung lovande fälttävlanshäst" under
sina tidiga år och gått Breedersfinal, varit
placerad på Strömsholms 2-stjärniga fält		
tävlan och är nu alltså uttagen till utmanartruppen till juniorlandslaget i fälttävlan.
Jag är så stolt över honom!
Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g

Måns (First Edition) har en yngre bror som vi hoppas ska gå i samma fotspår som honom. Att dessa
två herrar dessutom är underbart snälla, vänliga och sanna vänner gör livet tillsammans med dem
lätt varje dag. Så tacksam över att vi har dessa individer hos oss!
Måndag 9 maj, när vi kommit hem igen, kommer vi att vara en erfarenhet rikare och förhoppningsvis med ett bra resultat i bagaget.
Nu håller vi alla tummar och tår för det!!
Tilde Borg Zeidlitz och First Edition SWB (Måns)
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Trafikutbildningar

MTY Utbildning AB
tel. 021-548 92 35

info@mtyutbildning.se
www.mtyutbildning.se

Lasses Däck & Motor
Hagby 16

070-380 88 75

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Vecka 19 Måndag - torsdag • Fläskfilégryta • Köttfärslimpa • Pasta
TISDAGAR:
F Fredag Kycklingfilé med potatisgratäng
		
Stekt strömming med mos
Raggmunk med fläsk
Vecka 20 Måndag - torsdag
www.skultunalagarn.se

Dagens Lunch 95 kr

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

Plommonspäckad fläskkarré med kokt potatis och sås
Chili con carne med ris
TORSDAGAR:
Järpar med kokt potatis sås
Ärtsoppa & pannkaka
Fredag
Tjälknöl med potatisgratäng
F
		
Smörstekt torsk med hummer och vitvinssås
Vecka 21

Måndag - torsdag

Kocken

förbehåller sig rätten att
Rotmos med köttkorv
ändra i menyn
Gräddig
Köttfärsgratäng
Öppet kl 11.00 - 14.00
Stekt
falukorv
med
stuvade
morötter
och
kokt
potatis
måndag - fredag
F Fredag Fläskfilé alt. kycklingfilé med råstekt potatis och
Vi lagar all mat från grunden
bearnaisesås. Efterrätt för dem som äter på plats
Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se Se även menyn på gastrogate.se

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 HAR STARTAT
		

Öppet:

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

Tips! Kolla Instagram och Facebook för Nyheter och “Veckans erbjudande”

Välkommen!

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

Adress: Vagersta 26, Skultuna

Tel. 021 - 470 48 00

www.aroshandelshus.com

Trimbingo

söndagar kl. 11 - 12

i Föreningslokalen
Bingobrickor finns att köpa.

PRO.se/skultuna
Vi utför alla slags elinstallationer och Kom med på en promenad!
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

Skratta och hela världen
skrattar med dig, snarka och du sover ensam.
Anthony Burgess

Vi vet att det är landsbygden som bygger Sverige.
En levande landsbygd med fler jobb och företag behövs för att ge oss mat
och mer förnybara bränslen. Så att vi kan minska utsläppen
samtidigt som vi blir mindre beroende av olja och gas.
Vi vill att rejäla krafttag tas i klimatfrågan. Det finns inte tid att vänta,
framtiden finns i de gröna jobben och det förnybara.

FÖR VÄSTERÅS BÄSTA
Scanna mig

Trädfällning utföres
- både i tätort och glesbygd -

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

Välkommen !
KF Service Mälardalen
tel: 076-328 71 83
www.kf-service.nu

Kjell Forsberg
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