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Lasses Däck & Motor
Hagby 16   070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

I detta nummer 
hittar du bland annat:

KÅSERIET:  
Ett hållbart och lustfyllt äventyr

•
Ungdomsdialog

Ung och Trygg i Skultuna… eller ?
•

INFORMATION OCH TIPS 
från företag och föreningar

•
NORRBO FÖRSAMLING

- himmelskt café, musikgudstjänst,
mässor och vuxenpyssel

•
SOLINGE GÅRD 

- en artikel i VLT 1953
•

MELODIKRYSSET
namnsdagar m.m.
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                                                                                                     Hej! Nu har jag åtminstone börjat plocka bort tomtar och annat julpynt.
    Ja, jag vet... 20:e dag jul, d.v.s. på Knuts namnsdag 13 januari, dansas 
julen ut. Det var förra veckan det. Men det gäller att välja vad som är viktigt att göra och när. Julens färg-
prakt, traditioner och minnessaker är alltid lika välkomna att plocka fram hos oss och svårare att ta bort. 
Just när det gäller ljusstakarna i fönstren känns det lite extra knepigt. Så länge det är mörkt ute fyller de 
sin funktion. 
Barnens jullov är slut och vårterminen har börjat. Det låter ju trivsamt det där order “vårtermin” och utan 
tvekan går vi mot ljusare tider, sedan snart en månad, och nya förväntningar. Det positiva får hanteras för sig 
och det negativa likaså. Hur blir det med smittspridningen i världen och hur skör är tråden egentligen när
det gäller fred mellan öst och väst. Nästa gång vi hörs vet vi mer om det. 
Nästa gång har vi dessutom hunnit passera Kyndelsmässodagen, onsdag 2 februari. Det är en av de få dagar 
då inget namnsdagsbarn finns noterat i kalendern. I kyrkoåret är det en av de äldsta kristna festdagarna. 
Den är ägnad åt minnet av när jungfru Maria bar fram Jesus i templet 40 dagar efter hans födelse. Hos 
oss har dagen firats sedan sent 1700-tal och har flera olika benämningar, däribland Lilla julafton. Det ni! 
Man kanske hinner fira lite till innan alla julsaker är bortplockade!?

Kåsör den här gången är inte en utan två personer. Jag bjöd in ett spännande par som köpt hus i grann-
byn. Deras positiva förhållningssätt och deras intresse av sin nya hembygd gör att man inte kan bli annat
än glad över att de finns här i vår närhet. Jag hoppas verkligen att de känner sig välkomna till kommun-
delen och till Skultunabladet! Varsågoda Ingemar och Anne-Marie nu är ordet ert!
Elisabet Sannesjö 
ansvarig utgivare  

Ett hållbart och lustfyllt äventyr
I juni blev vi lyckliga ägare till ett stort hus i Brunnsby. Är man sjuttio år och arbetslös måste man
hitta på något spännande. Så därför sålde vi sommarstället på Österlen och lägenheten i Malmö 
och köpte gården norr om Västerås istället. Det kan vi tacka Covid 19 för. Nu tar det bara en och 
en halv timme till Stockholm och barnbarn. Från Skåne tog det nästan en hel dag. 
Om fastighetens historia vet vi nästan ingenting. Förre ägaren köpte huset i slutet av 1980-talet. 
Då hade det varit obebott i flera årtionden. Vi har hört att huset lämnades nå´n gång på femtio-
talet. I en kulturhistorisk inventering som Länsmuseet gjorde 1978 kan vi läsa att mycket av den 
ursprungliga interiören fanns kvar, som bakugn, kakelugnar, breda golvplank och lerklinade väggar. 
Dessutom att det 1934 köptes av familjen Holm, som redan ägde en fastighet i Brunnsby, av ”en 
Nordström i Västerås”. Det vore kul att få lite mer fakta om husets historia. Men nu är huset vårt
och vi har gett oss in på en resa i renovering, återbruk och byggnadsvård. 
   Vi två, Ingemar & Anne-Marie, 

  har sedan länge köpt begagnat  
  och second hand. Många av  
  våra möbler och husgeråd är 

   inköpta på auktioner och
   loppis. Det är otroligt vad 
   mycket fina och välgjorda 
   möbler och saker man kan  
   hitta till bra priser. 
   För drygt 10 år sedan började 
   vi att nästan enbart klä oss i 
   vintage och second-hand. 
   Kläder tillverkade före 1970-
talet är välsydda, av god kvalité och personliga. Dessutom kostar de betydligt mindre än nya 
kläder. Med åren har våra garderober blivit ganska omfattande. Fortsättning på nästa sida g



Det är så vi tänker; köp något begagnat och vårda det. Kläderna och grejerna bor hos oss ett tag.
Sen kan vi sälja dem igen. Anlita proffs för att fixa det du inte kan göra själv. Det skapar arbets-
tillfällen, belastar miljön mindre och det blir framför allt både finare och är roligare än att köpa 
nytt. Har du tur lär du dig dessutom något nytt under resans gång. I en vintageaffär, på en loppis, 
i en antikaffär eller på en auktion vet du inte vad du hittar. Vilken glädje att finna något nytt och 
oväntat. Eller som en gammal kompis svarade, när han i en antikaffär fick frågan om 
han letade efter något speciellt, – Ja, jag söker nåt jag aldrig sett förut.
De senaste 10 åren har vi försökt inspirera andra att köpa second hand. Ingemar kallar 
sig                                   på Instagram och Facebook. När andan faller på skriver vi
på vår blogg www.vintagemannen.se också. Där handlar det om hållbarhet på olika 
sätt, vintagekläder, matlagning från grunden, hållbara resor. Och numera kan vi lägga 
till byggnadsvård. Vintagemannens måtto är ”hållbarhet byggd på lust och fåfänga”. 
Tänk att en sjuttioårig gubbe i gamla kläder kan inspirera tusentals modemedvetna 
30-åringar. Det anade vi inte när vi började. 
Nu skriver vi 2022. Vi har troligen ännu ett år med restriktioner framför oss. Covid släpper nog 
inte taget än. Miljö- och klimathotet kommer dessutom att innebära nya restriktioner. Då gäller 
det att ha det kul medan man försöker leva hållbart. Vi hoppas att du får ett Gott Nytt 2022 med 
mycket glädje av gamla grejer du hittar på vinden, fyndar på second hand och fixar och lagar eller 
går till skräddaren och skomakaren med. Låt lusten och fåfängan styra. 

Ingemar Albertsson & Anne-Marie Lindstedt
@Vintagemannen & @VintageQvinnan

Fortsättning från föregående sida g

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Odlargaranterad King Edvard, Folva, Serafina 
och mandelpotatis från egen odling

Sveriges 

godaste 

knöl

Tel:  070 - 719 83 55
Vi säljer även honung och sylt 

Fredag 21 januari
kl 11.00 - 12.00

Vi står på parkeringen vid Skultuna IP
Förhandstips: Nästa gång kommer vi fredag 18 februari



Ung och Trygg i Skultuna… eller ?
         Under tre veckor sommaren 2021 fick vi, Skultunas Ungdomsdialogs 
           ungdomsambassadörer, i uppgift av Skultuna Kommundelsförvaltning 
                                        att ta fram en rapport om ungas perspektiv på trygghetsfrågor. 
Känner vi oss trygga? Vilka områden kopplade till trygghetsfrågor tycker unga att förvaltningen ska prioritera? 
Rapporten har sedan dess överlämnats till förvaltningen och presenterats i Skultuna kommundelsnämnd. Denna 
artikel är en sammanfattning av rapporten. Vi vill gärna dela med oss av den till er, allmänheten - med en tro på att 
det här är insikter och frågor som kan lösa mycket om vi i samhället hjälps åt tillsammans.
Hela rapporten finns här: skultuna-kommundelsnamnd@vasteras.se 

Rapporten visar att fler unga i Skultuna känner sig trygga om man jämför med genomsnittet i Västerås, det är bra! 
Men det finns många områden som kan och behöver förbättras. Precis som på de flesta andra ställen i Sverige är 
det fler tjejer än killar som känner sig otrygga och att det är stor skillnad på dag och natt. Återigen en jämställd-
hetsfråga alltså. Vi vet att det är viktigt att killar själva behöver vara en del av lösningen, då det i första hand är det
motsatta könet som tjejer är otrygga/rädda för att möta. 
”Läskigt att vara ute och gå själv för man vet aldrig vad som kan hända. Kanske finns våldtäcktsmän här o.s.v.” 
Citat från ung tjej

Vi tror också att öka närvaron av nattvandrare, fritidspersonal, polis och andra trygga vuxna i Skultuna är en bra 
lösning. Det skulle även minska killarnas känsla av otrygghet ute på ”byn” (ja, den finns också) som flera uppgivit 
beror på det ökade våldet i samhället generellt. MEN det som är viktigt då är så klart att det är vuxna som beter 
sig ”rätt”, att inte lägga sig i men framförallt inte prata nedlåtande till oss. Unga vill bli bemötta med respekt och 
behandlade som jämlika precis som alla människor. Det är här det börjar bli riktigt VIKTIGT att skriva detta inlägg.

Det har framkommit att det finns många unga som upplever en form av förakt från många vuxna. Det känns som 
att vuxna anser att det är unga som förstör ALLT som förstörs i Skultuna och att vi är allmänt störiga bara. 
”Vi tycker det verkar som att många vuxna stör sig på det mesta vi gör” Citat från ung kille

Det har till och med gått så långt att unga blir hotade på Facebook och att många vuxna ägnar sig åt rent näthat 
mot unga. Det tycker vi är väldigt tråkigt och det ändrar ju så klart vår syn på och respekt för vuxna. Det finns även
fördomar mot unga som kör EPA. Enligt vuxna är det dom som kör EPA som också är ute och vandaliserar. 
Det är konstigt tycker vi. Det har väl aldrig någonsin varit ALLA ur en typ av grupp som beter sig på ett visst sätt. 
Är vi inte smartare än så? Har vi inte kommit längre?

Det här fenomenet eller kulturen kommer ju att bygga ilska från båda sidor och klimatet kommer att bidra till större 
och större barriärer mellan unga och vuxna. 
Vi upplever också att det är få vuxna som griper in och säger ifrån när andra vuxna uttrycker sig illa mot unga. Det gör
att man inte litar på vuxenvärlden, och inte civilkuraget heller, om det verkligen skulle behövas att vuxna griper in, 
liksom: ”Varför skulle de göra det, om de ändå hatar oss” Citat från ungdom

Vi tror att det behöver jobbas med förståelsen för unga och synen på unga.
Vi kanske ska ha en grillfest med unga och vuxna, tillsammans, att vi kommunicerar med varandra: Vad upplever vi, vad
upplever ni? Eller varför inte bara en ”HEJ-kampanj”. Det skulle bli så mycket trevligare här i Skultuna om människor 
bara började säga HEJ till varandra. Det är det aldrig någon som gör upplever vi. 
Mötet mellan människor ska inte underskattas, att faktiskt se, lära känna varandra kan många gånger bryta fördomar 
om varandra, motverka rasism och skapa en kultur som istället speglar öppenhet, förståelse och gemenskap.

Vi hoppas att du vuxna som läser detta tänker ett varv extra innan du postar en otrevlig kommentar på facebook, 
men också, säger ifrån om andra gör det. Och nästa gång du möter oss på stan säg HEJ och bemöt oss som du velat 
bli bemött själv, med respekt och medmänsklighet. 

Välkommen med dina synpunkter och idéer om trygghetsfrågorna till vår samordnare för Ungdomsdialogen i Skultuna.   
stina.holgersson@vasteras se                                                                                    Ungdomsambassadörerna i Skultuna



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  

   www.skultunalagarn.se    

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500  
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se

                       Tel. 0735-45 45 03
Besöksadress:  Skultuna Messingsbruk

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

  Sophie Söderqvist
   Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.  
   Undersköterska. Diabetesutbildad

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Vecka 03 Måndag - torsdag     
Kåldolmar  •  Plommonspäckad fläskkarré   •  Pytt i panna
FFredag En kötträtt och en fiskrätt
Vecka 04 Måndag - torsdag 
Wallenbergare med mos, ärtor och sås 
Stuvad blomkål med kassler 
Ugnsbakad lax med kokt potatis och dillmajonnäs
Korv Stroganoff med ris.
FFredag Ugnsbakad lax med kokt potatis och dillmajonnäs 
                     Snitzel med stekt potatis och bearnaisesås 
Vecka 05 Måndag - torsdag
Korv I ugnen med mos
Kycklingfiléer med stektpotatis och sås 
Panerad fisk med kokt potatis och kall citronsås 
Järpar med kokt potatis och sås
FFredag Panerad fisk med kokt potatis och kall citronsås
                   Mangoglasserad kotlettrad med stekt potatis och pepparsås

    Ge dina fötter lite kärlek. 
Boka fotvård idag! 

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

 +  Tisdagar: Raggmunk med fläsk
 +  Torsdagar: Ärtsoppa & pannkaka 

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se
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