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God fortsättning på det nya året !

Osignerad del ur gammal papperslöpare

 
Skultuna Företagarförening

a Företag, föreningar och organisationer i Skultuna, Romfartuna och Haraker  b

Alla medlemmar kallas till ÅRSMÖTE torsdag 29 januari
kl. 19.00 - 21.00, på Å-caféet i Skultuna Messingsbruk.

Se även annons i nästa nummer av Skultunabladet, 21 januari.



  Skultunabladet trycks av Edita Bobergs AB, ett Klimatneutralt Företag som är Svanen-licensierat, 
  ISO 9001-, ISO 14001- och FSC®-certifierat.                                                www.editabobergs.se 
  Kontakta John Sundberg, john.sundberg@editabobergs.se, 021 81 55 55, för hjälp med er trycksak

                                                 Ring, klocka, ring...
    Nu har de kända versraderna klingat ut över landet och det nya året har  

  välkomnats på många olika sätt. “Ring, klocka ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö; det gamla året lägger sig att dö ... Ring själaringning över
land och vatten !” Den åtta verser långa dikten skrevs av Alfred Tennysson och publicerades 1850. Senare
översattes den till svenska av Edvard Fredin och publicerades här 1890. 1895 lästes den för första gången
upp vid nyårsaftonens tolvslag på Skansen i Stockholm. 
Tjugondag Knut, 13 januari, ska julen dansas ut och sedan tar vardagen vid ett tag igen. Såvida det nu inte
är så att “julen varar väl till påska”. Men det kan nog vara bra både för magen och tänderna att ta det lite
lugnt med allt godis ett tag. Tids nog kommer påskäggen fram... Nåja, i dagarna har vi haft julgransplund-
ringar både i Haraker och Romfartuna och två återstår, nämligen den i Svanå 10 januari och på Öppna 
förskolan 13 januari. (Se deras annonser) 
Kåsören denna gång är en kvinna som bott i Haraker i flera år, men som jag inte träffat förrän hon dök upp
på ett möte med Skultuna företagarförening. Där ser man, även det är en bra plats för att knyta kontakter! 
Hon är författare och berättar att hon gärna skriver “med en papegoja på axeln, en katt i knäet, åsnor utan-
för fönstret och en hund på sina frusna tår.” Bland flera framgångar kan t.ex. nämnas att hon 2014 utsågs
tll årets Bokens dag-stipendiat i Västmanland. Grattis & välkommen Catrine!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

När drömmar blir verklighet
Att stå inför ett nytt år känns alltid lika spännande. All skön musik som inte är skriven än, alla fängs-
lande böcker, alla möten mellan människor som ännu inte har ägt rum. Hur kommer vi, vid den här
tiden nästa år, att summera 2015? Själv undrar jag vilka upplevelser jag bär med mig då. Hur har 
jag förändrats? Har jag uppnått mina mål för året? Vilka bra saker för andra har jag gjort? Tanken 
på alla möjligheter är svindlande.
Ibland är det skönt att inte veta något om framtiden, som när man ger sig in i husrenovering modell 
stor och inte vill tänka på hur mycket av fasaden som kan vara rutten. För över 10 år sedan fann jag
och sambon vårt paradis i form av en gammal skolbyggnad i Haraker. Att drömhuset hade läckande 
tak, saknade all bekvämlighet och var klätt med eternitplattor var inget hinder. Inte heller att tomten 
bestod av sorkgångar, buskar och sly. Livskvalitet på landet … verkligen. 
Eftersom badrum och toalett saknades tränade vi på gym för att få möjlighet att duscha under de
första 9 månaderna. Har i och för sig aldrig varit så vältränad, men prio ett blev ändå att åla på rygg 
bland spindlarna i grunden och gräva ur jord för att kunna dra ledningar till vatten och avlopp. Efter 
det har vi hamrat, spikat, isolerat, planterat, tätat, skrapat och målat i det oändliga. I flera år lagade 
vi mat på kokplatta och bodde i ett enda rum bland damm och byggmaterial. För den som tänker 
positivt kan husets brist på faciliteter, med lite god vilja, platsa under uttrycket ”gammal charm”. 
Faktiskt så hade det en viss tjusning att pulsa genom snö till utedasset i mörkret, när vintern var 
krispigt kall och stjärnklar. I sådana stunder kunde jag ibland stanna upp, blicka mot midnattshimlen 
och känna att livet kom nära.
I dag, över 10 år senare, är jag glad att vi följde våra drömmar och bröt upp från stressen i stan för 
att ha djur och leva nära naturen. Parallellt med husrenoveringen skrev jag på ett bokmanus som,
också det, tog 10 år att få just såsom jag ville ha det. Nu sitter jag här med en spinnande katt i knät 
och lyssnar till sprakandet från kakelugnen. Skolhuset blev det paradis vi visste att det skulle bli, 
debutromanen får fantastiska recensioner och utanför fönstret ser jag åsnor, höns och ankor. Och 
jag tänker att drömmar är värda att kämpa för. 
Önskar er alla ett 2015 precis så fyllt av inspiration, skratt, vackra ögonblick, 
kreativitet, frid, ny kunskap, fina relationer eller annat som just ni vill skapa!
Catrine Tollström
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VECKA 03
Måndag 12/1 Korv Stroganoff med ris
Tisdag 13/1 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 14/1 Persiljejärpar med sås och 
    stekt potatis     
Torsdag 15/1 Kassler med stuvad spenat och potatis
Fredag    16/1  Oxfilépasta 

Välkommen!
Eie med personal

 Öppettider:
 Måndag - torsdag   11 - 21
 Fredag, lördag         11 - 22
 Söndag                        11 - 20

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Dagens lunch, 75:-          Vardagar kl. 11.00 - 14.00
I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 03 och 04
VECKA 04
Måndag 19/1 Köttfärslimpa med sås, lingonsylt och  

   potatis
Tisdag 20/1 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 21/1 Ugnsstekt fläskkarré med tsatsiki och  

   stekt potatis
Torsdag 22/1 Fiskgratäng med kokt potatis 
Fredag    23/1 Kycklingwok med ris och sweet chilisås

 
 En bra start ... 

Varför inte börja det nya året med att rensa 
kroppen både utvändigt och invändigt ?! 
Starta med en detoxkur efter allt julgodis. 

Detoxkur
Rena kroppen med ett algbad och få tillbaka alla 
nyttigheter din kropp behöver med en vårdande 

       inpackning. 
       Du får också en avslappnande helkroppsmassage  
       som avslutas med en renande dryck

God fortsättning 
på det nya året!

Linda Magnusson

100 min.   1000 kr

Erbjudande nu 
t.o.m. 31/1 
850 kr 

Bruksgatan 8    Tel. 021 - 761 00                
www.skultunaspa.se  

Sophie Söderqvist
 Diplomerad Medicinsk 

fotvårdsspecialist

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1 tr.
  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Januari 
erbjudande
Fynda skor 
från Cinnamon 
till 20 % rabatt. 

Välkommen 
upp till mig 

och titta!





 Våra direktnummer:
 Johan   021 – 16 44 51
 Emelie   021 – 16 44 52
 Frida 021 – 16 44 53
 Faxnummer  021 – 16 44 55
 E-post: skultuna@handelsbanken.se      Emelie                                        Frida                               

    Strandh                                     Gunstad

Johan 
Gustavsson

Välkommen !

www.handelsbanken.se/skultuna 
telefon: 021 - 16 44 50

VIKTIGT 
på grund av ändrade avdragsregler och låg marknadsränta:

1) Se över ditt pensionssparande!
Förändrade avdragsregler gör att du bör se över ditt pensionssparande snarast. 

Boka en tid med oss på banken för rådgivning. 

2) Har du korträntefonden? 
Boka i så fall tid för rådgivning för att se över den tillsammans med oss 

p.g.a. den låga marknadsräntan.

Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14  | vasteras@eldabutiken.se

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar och 
kaminer.
Vi utför även mur-
och putsarbeten

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

 

Julgransplundring
Lördag 10 jan. kl. 14 - 16

i Svanå Bygdegård







Här startar en liten artikelserie av Anita Eriksson som kommer att pågå i ytterligare några nummer av Skultuna- 
bladet. På Vallonens mötesplats i Skultuna, 22 januari, berättar Anita också om Mässingsbruket på artikelseriens 
tema./Elisabet Sannesjö

Lite om 
Historien och Ledarna 

vid ett gammalt Bruk
av Anita Eriksson, Skultuna

För många är Skultuna något av DET SVENSKA MÄSSINGSBRUKET trots att det funnits många 
flera och Skultuna varken kan göra anspråk på att vara störst eller äldst. 
Äldst är troligen Vattholma, grundat 1571 och störst torde Vällinge ha varit, dock är Skultuna det 
som överlevt längst och fortfarande är i drift.
Varför ville man då starta Mässingsbruk i Sverige:
-  Sverige var utfattigt efter befrielsekriget – Gustav Wasa hade satt sig i stor skuld till Hansan,   
   både för lån och legotrupper.
-  Elfsborgs lösen hade betalats 1570 med ett jättebelopp för denna tid, 150 000 riksdaler, och 

ytterligare betalning skulle göras 1613.
-  Gustav Wasas indrivning av silver från kyrkan gjorde att kyrkorna behövde ny utsmyckning.
-  Koppar exporterades från Falun, samtidigt importerades mässing och ökad förädling av kopparn  
   skulle ge högre exportinkomster samtidigt som man skulle slippa importen.
  

h

För att fullt förstå argumenten bör man veta att mässing är en legering av koppar och zink och 
att metallisk zink då inte bröts utan man använde galmeja (zinkspat) som fanns i (nuvarande) Polen.
-  Forvägen på åsen öster om samhället gjorde det lätt att forsla koppar från Falun
-  Vattenkraft i Svartån
-  Stora skogar så att det gick att framställa kol
-  Nära till Västerås hamn för import av galmeja samt utskeppning av färdiga produkter
-  Västerås slott med kungens fogdar som kunde övervaka utleveranser och ta in skatt
Detta gjorde att kungen den 11 februari 1607 skrev ett brev, som började så här:
 “Vi Carl med Guds nåde, Sveriges Rijkes uthkorade Konung och Arf Furste, Hertig till Sudermanland,
    Närckie och Wärmland etc, gjöre Wetterligt, att Wih hafwe achtet att lothe uppretaa ett Mässings
    Bruuk i Skultuna Sochn, Rijket till gangn och bäste…”
Produktionen kom igång samma år som kungen dog, 1611. Främst tråd och latun (plåt). Plåt 
gjordes genom att den smälta mässingen hälldes på en flat sten, en annan sten lades över (sådana 
gjutstenar finns bevarade i Tammska parken i Skultuna). När gjötet svalnat bankades det ut till lämplig 
tjocklek med handkraft. För trådtillverkning klippte man sedan remsor av plåten och dessa drogs
ut till lämpligt grov tråd i tråddrageriet. Första kända ljuskronan tillverkades 1619 och finns i 
Vårfrukyrkan, Enköping. 

Gustav Wasa var ingen stor industriman, men 
lyckades ändå påbörja arbetet med svenska 
bruk. Sonen Karl IX var mycket driftig och har
senare kallats "företagarfursten". Han under-
sökte var i landet det var lämpligt att starta 
mässingstillverkning och kungens fogdar fick 
i uppdrag att söka lämpliga platser och hans 
Kvarnbyggare meddelade fogden på Västerås 
slott att Skultuna var en lämplig plats. 
Gustav Wasa Karl IX

Forts. på nästa sida g



Jacki Cedervall      Tel. 021-18 61 10       jacki@kvartersmaklaren.se
Bruksgatan 8, 726 31 Skultuna                         www.kvartersmaklaren.se

 
  

                                                Bruket grundades alltså av kronan och ägdes av kronan under lång tid. 
Det ingick alltså i sin tids Statsföretag men staten hade, då som nu, ont om pengar och det fanns 
inget över till att stötta olönsamma företag. Karl IX ansåg dessutom att ett lands välstånd endast 
utgjordes av reda pengar, inte fasta tillgångar, så bruket arrenderades ut och den förste arrenda-
torn hette Jacob Johansson (Mäster Jacob Mässingsmakare). Han kom från Nordtyskland och sökte 
en fristad från religionskrigen som rasade i Europa. Jakob Johansson var kalvinist. Han fick arren-
dera allt för 300 Riksdaler om året, men trots detta råkade han snabbt i ekonomiska svårigheter 
och kunde 1620 inte förnya arrendet. Han och hans medhjälpare "mässingstyskarna" gjorde sig 
också impopulära i samhället. Dels tillhörde de en "felaktig religion" och omfattades inte av
kyrkans gemenskap, dels ansågs de föra ett osedligt leverne. Jakob Johansson själv bötfälldes 
för "hordoms synd" med en gift kvinna, och vid ett tillfälle överfölls han av bruksborna och slogs 
blodig.                                                                                   Fortsättning följer i Skultunabladet nr 2, 21 januari

Forts. från föregående sida.

Välkommen att kontakta Din lokala fastighetsmäklare
Har du tänkt sälja / köpa bostad privat? 
Behöver du hjälp med att skriva kontrakt? 
Är du osäker på vad man bör tänka på? Jag hjälper 
gärna till med ett skrivuppdrag och kan vägleda er 
genom affären. Det blir en tryggare privataffär!



© Foto: Elisabet Sannesjö



        

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna        Telefon: 700 17       
e-post: skultuna.is@telia.com           www.skultunais.se       

Seriematcher för innebandy och ishockey
Se tider för de olika lagen under Aktuellt på vår hemsida www.skultunais.se

Vårens datum för motionsdans på Lagår’n 
Följande onsdagar kl. 13.30 - 17.00:

   7/1 Leif Hermanssons  4/2 Lars Erikssons
   4/3 Barra Bass   1/4 Janssons orkester från Enköping

Entré 100:-      Servering finns      VÄLKOMNA!

Boken ”Jag en hundraåring”...
... finns fortfarande till försäljning, på kansliet, Handelsbanken, Messingsbruket 

och hos Sven Nilsson på Vallonvägen 2F.    Nu till priset 250 kr!
Sven signerar boken om så önskas, oavsett var den är inhandlad.

God fortsätttning på det nya året!

TRÄNA i VÅR
CIRKELTRÄNING - konditions- och styrkepass 
som du kan anpassa till din egen nivå och som passar 
både män och kvinnor.                                Välkommen!

 
Tibbleskolans gymnastiksal
Torsdagar   kl. 17.30 - 19.00
Vi startar vecka 3, torsdag 15 jan.

Välkommen! 

Föranmälan krävs inte. Kostnad: 400 kronor/termin eller 50:-/gång
Ev. överskott går till Lions hjälpverksamhet. I höstas blev summan 4.000 kr 

som är insatt på Lions Cancerforsknings fond. Tack alla som deltog!
Har du frågor? Välkommen att kontakta:

Eva Wahlberg Gertsson, 021-763 43 eller Sussi Eriksson, 021-706 76

                 Lions Club stöder friskvård i Skultuna



Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.skultunakommundel.se

På “G”
•

FAMILJECENTRUM/
ÖPPNA FÖRSKOLAN

• Vi öppnar igen måndagen den 
12 januari. Välkomna!

• Julgransplundring!
   Tisdagen den 13/1, kl. 11.00. 
   Det blir fika, dans kring granen 
   och fiskdamm. Välkomna!
• Stängt onsdagen 14 januari.
   Vi har planering för Måndags- 
   klubben 2015.

•
ALLMÄNHETENS ISTIDER

Tiderna finns anslagna 
på hemsidan och i ishallen

•
SKOLORNA 

Tibbleskolan och Romfartuna
skola startar igen den 8 januari. 
På Persoboskolan startar vår-
terminen 8–9 januari med hem-
studiedagar och utvecklings-
samtal. •

FLER ANNONSER
Se även separata annonser om: 

shÅppen 
och 

Kulturpub 23 januari

SKULTUNA FÖRSKOLOR/FAMILJECENTRUM
Skultuna förskolor/familjecentrum genomförde julklappslotteri på julfesten den 15 december. 

Vinsten, 4500 kr, skänker vi till Cancerfonden. Tack alla som bidrog! 

Sammanträdesplan 2015 
Skultuna kommundelsnämnd

Månad  Sammanträde med ... Dag                         Tid 

Januari  Beredning  måndag 19/1  kl. 08.00  
   Kommundelsnämnd  onsdag  28/1  kl. 16.30 

    
Februari  Beredning  måndag 16/2  kl. 08.00
   Kommundelsnämnd onsdag  25/2 kl. 16.30
   
Mars  Beredning måndag 16/3  kl. 08.00
   Kommundelsnämnd onsdag  25/3 kl. 16.30
   
April  Beredning måndag 20/4 kl. 08.00
   Kommundelsnämnd onsdag  29/4  kl. 16.30

April   Nämnddagar   

Maj  Beredning måndag 18/5 kl. 08.00
   Kommundelsnämnd onsdag  27/5  kl. 16.30 

  
Juni  Beredning måndag  8/6 kl. 08.00
   Kommundelsnämnd tisdag   16/6  kl. 16.30

Juli  Sommaruppehåll  

Augusti  Beredning måndag 31/8 kl. 08.00
   Kommundelsnämnd -
    
September Beredning -
   Kommundelsnämnd onsdag    9/9  kl. 16.30
  
Oktober  Beredning måndag  5/10 kl. 08.00
   Kommundelsnämnd onsdag 14/10  kl. 16.30 

  
November Beredning måndag  2/11 kl. 08.00
   Kommundelsnämnd onsdag 11/11 kl. 16.30
  
December Beredning måndag  7/12 kl. 08.00
   Kommundelsnämnd onsdag 16/12 kl. 16.30

Beredningsmöten hålls kl. 08.00 – 09.30 på Skultunagården
Nämndsammanträden hålls på olika platser kl. 16.30 – 18.30
Ärenden som ska tas upp i nämnden måste först behandlas i den s.k.
beredningen. Dagordningen till den upprättas en vecka före mötet.
Vill du ha med ett ärende är det alltså klokt att vara ute i god tid!

God fortsättning 
på det nya året !



VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

Fredagen den 9 januari 
kl. 11.00  Högläsning    
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 12 januari 
kl. 09.00–12.00  Golfen är flyttad till 13 jan. 
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.00-15.15  Teknikcafé

Tisdagen den 13 januari
kl. 10.00  Julgransplundring 
  tillsammans med barn från  

 Tibble förskola.  Rune och
  Lasse spelar dragspel
kl. 13.00  Golf 

Onsdagen den 14 januari
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Årets första balansträning  

  med Annica
kl. 11.00  Bollekar med Helge
kl. 13.00-15.00 IPad info, ny kurs 1/7
kl. 13.30   Bingo

Torsdagen den 15 januari
kl. 09.00–12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00–10.00  Mjukgympa
kl. 11.00–11.30  Styrketräning
kl. 14.00  PRO har upptaktsträff.  

  ”Carl Thures underhåller”

Fredagen den 16 januari
kl. 09.45  VLT – läsning Anna- Britta
kl. 10.45  Chi gong med Pia
kl. 13.00 – 14.30  Kortspel på 15
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 19 januari 
kl.09.00–12.00  Golf 
kl. 11.00  Högläsning

Tisdagen den 20 januari
kl. 08.30  Väntjänstmöte
kl. 10.00-10.30  Musikaliska rörliga rummet 

  “Vi utvecklar våra sinnen” 
kl. 11.00  Högläsning 
kl. 13.30  Allsång med Fotbolls- 

  grabbarna. Kaffe & lotteri.
Ett arrangemang i samarbete mellan Mötesplatsen & ABF

Onsdagen den 21 januari
kl. 09.00–10.30  Brukarråd
kl. 09.30-12.00   Seniorshoppen. Reaförsäljning
kl. 10.00  Balans- och styrketräning
                             OBS! Denna gång som föredrag  

           om rörelse i hobbyn
kl. 11.00  Boll-kul med Helge på 15
kl. 13.00–16.00  I Pad 2/7
kl. 13.30  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans  

  på 15
kl. 18.00-19.00  Lokala förmågor 

“Jimmy Söderman - pianokonsert”
Kaffe & macka, 20:-. 

Du kan köpa vin eller öl till mackan

Torsdagen den 22 januari
kl. 09.00–12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00–10.00  Mjukgympa
kl. 11.00–11.30  Styrketräning
kl. 13.30  Anita Erikson berättar om  

  Skultuna mässingsbruk. 
   Vi dricker kaffe tillsammans

Lördagen den 17 januari, kl. 16.00 – 19.00
Kulturpub med Liz & Ken. Visor, ballader & svängig rock

 Biljett med soppa, bröd, kaffe & kaka, 100 kr.      Endast musikbiljett med kaffe & kaka, 50 kr
   Lotteriförsäljning
   kl. 16.00 – 16.45  Underhållning
   kl. 16.45 – 17.30  Soppa, hembakat bröd, kaffe & kaka.
   kl. 17.30 – 17.45  Dragning av lotteriet
   kl. 17.45 – ca 18.30  Underhållning. 
Obs!  Anmälan till Pia eller Damklubben senast 14 januari. Alla män & kvinnor är välkomna!

Arrangemanget är ett samarbete mellan Mötesplatsen, Västerås/Skultuna Damklubb och ABF



Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

 

 

  

Varsågod !     
Utgivningsplan 2015 

- att spara för årets annonseringar
Observera sista dag och tid för bokning och inlämning! 

Uppgifter inför nästkommande nummer står alltid på första sidan av Skultunabladet. 
Där och på hemsidan - www.skultunabladet.se - kan du alltid se eventuella ändringar under året.

Välkommen att synas lokalt och lite till !

Ingen kunskap är så meningslös 
            som att kunna ett telefonnummer 

         på ett ungefär.                                        Sven Åhman 

Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  Telefon 021-470 99 00  

E-post:      info@skultunabladet.se  
Hemsida:  www.skultunabladet.se


