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Hej!
		
I morgon är det dags för en ny månad. Tiden till jul blir allt kortare.
Redan nu hittar vi datum, även här i Skultunabladet, att spara för att då hitta sakerna som kan förgylla
julen eller bli till fina julklappar. Kanske blir denna jul lättare att hantera än förra julen. Vi brukar åka
till Leksand och fira med nära och kära en alldeles egen dag. Det blev det inget av med förra året, men
kanske i år... Vi håller tummarna för det!
Just nu närmar sig älgjakten. Detta står att läsa på Länsstyrelsens hemsida: “Jakttider i Västmanlands län.
Från och med jaktåret 2021/2022 har Västmanlands län
en fast jakttid mellan den 8 oktober och 31 januari för
älgskötselområden och licensområden.
Jakt efter älgkalv på oregistrerad mark pågår alltid under
fem dagar, mellan den 8 oktober och 12 oktober.
Älg får bara jagas från och med en timme före solens
uppgång till och med en timme efter solens nedgång.
Under den sista timmen efter solens nedgång får jakten
endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.”
Kommer du ihåg att ett rött jakttorn med vita knutar och
pelargoner i en blomlåda prydde ett av höstens nummer
förra året? I år blev det en enklare variant som du ser här
bredvid. Även ganska bräckligt, eller hur?
Kåsör den här gången är en kobonde som bor nära oss
men precis på andra sidan gränsen mot Sala.
Han brukar jord i båda kommunerna och korna syns
ofta när man åker vägen mot Sätrabrunn. En härlig syn
för oss som bor i en kofattig del av kommunen.
All min beundran för en duktig och mångsidig bonde,
som alltid möter upp med ett vänligt leende och som tog sig tid att skriva trots att arbetsuppgifterna som
vanligt hopar sig så här års. Hatten av för dig!
Välkommen hit Patrik Johansson!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Snart dags för älgjakt
Jag är inte i den form jag en gång varit. Men hundarna får väl dra mig runt i skogen. Vet att jag
kommer bli trött, irriterad, glad, svettig. Vet att vattnet kommer ta slut när jag är som längst ifrån
bilen. Matsäcken blir förmodligen inmundigad sent på eftermiddagen. Vet att jag kommer vakna
på nätterna med ett sendrag utan dess like. Men efter en vecka och 8 mil i benen så börjar man
komma i lite bättre form. Förhoppningsvis får man smyga på ett ståndskall, om jag nu inte flåsar
så mycket att viltet flyr.
Min unghund har inte riktigt förstått det här med jakt. Han kan skälla duktigt i hundgården,men
när han är i skogen så är han tyst. Nåja, han är snäll och trevlig ändå. Förra året gick han med
mig några kilometer in i skogen när vi plötsligt stötte på några älgar. Nalle (unghunden) satte fart efter
älgarna ytterligare några kilometer innan det blev stopp. Husse försökte hänga på så gott han kunde.
Tänkte att “nu kommer jag att få smyga på ett ståndskall”. Bara för att minuten senare upptäcka att
hunden är på väg tillbaka, dock inte till mig utan till bilen!
Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g

Fick vända på klacken och hämta honom vid bilen. Vi började om, hittade en ensam älg som han
drog efter. Samma procedur igen. Hämtade honom vid bilen igen. Vid det här laget är husse trött,
irriterad, svettig.
Nästa dag fick jag göra ett eftersök med unghunden i spårlina. Han drog mig genom röjning över
diken. Uppför. Nerför. Passerade genom 300 ha myrmark. Ni vet hur det låter när man går i mossa
med 1 dm vatten. Det låter ungefär som när man försöker dra på sig en för trång stövel med blöta
sockor.
Nåväl efter 20 km spårning så fick han fram den skadade älgen till en passkytt som kunde avsluta
lidandet. Husse glad, lycklig, men framför allt törstig. Hade haft slut på vatten sista 2 timmarna.
Då var det bara att leta på närmsta skogsväg och gå tillbaka till en mycket efterlängtad matsäck.
Tack för mig!
Patrik

I väntan på alla julsaker, julklappstips och stora amaryllislökar...

Växthuset är fyllt
med många, fina & härliga lökar!
Plantera dem ute nu
så har du fina blommor
att vänta till våren!

För privatkunder som vill handla och besöka oss på plats i trädgård och butiker

Välkommen onsdagar kl. 10 - 16
... om du inte bokat annan tid förstås! Ring oss i god tid!

Året runt är du välkommen att ringa på kontorstid (vardagar kl. 7 - 16)
för order eller överenskommelse om egen tid för besök. Se även hemsidan

Tel. 021-470 48 00

www.aroshandelshus.com

KVALITETSJORD • TRÄDGÅRD • STALLSTRÖ

e-post: info@aroshandelshus.com

Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

Hallsta Tallar

De fridlysta kungstallarna vid Hallsta By
Av Hallsta Tallar återstår i dag bara en, men så sent som på 70-talet
gjorde Bo Svärd en teckning av dem båda som då också verkade ha
en del livskraft kvar! Fotografiet av den kvarvarande tallen tog
jag nyligen och jag har också sparat ett tidningsurklipp från
70-talet med text av Lennart Odlander och Bo Svärds teckning som
illustration. Av texten framgår bland annat ett citat av f.d. lands					 antikvarien Sven Drakenberg:“- Om jag inte tar fel brukade man hålla
				
bystämma vid tallarna förr i tiden .... Enligt en muntlig tradition skall
			
Gusav Vasa ha rastat och ätit lunch vid just dessa tallar när han var på väg
			
mot Västerås i början av 1520-talet. Förmodligen håller sig den traditionen lika
långt från verkligheten som många andra episoder som förknippas med den förste Vasa-konungen.”
I samma artikel upptas också ett citat av fil.dr. Bertil Walldén “- Tallarna i Hallsta By är upptagna i förteckningen över nationalparker och fridlysta minnesmärken.... Nu är det bara två kvar. Stormen tog tre stycken
för några år sedan”
I “Västeråsbygden - ett program för kulturminnesvård” från 1967 står bl.a. följande att läsa om Hallsta by:
“Hallsta by omges av en flack, öppen jordbruksbygd och ligger i ett vägkors på den gamla Bergslagsvägen.
Den nuvarande vägen går öster om byn. De mycket gamla, fridlysta »Vasatallarna« eller »Kungstallarna«
söder om byn är markanta inslag i landskapsbilden.
Hallsta by donerades till Uppsala Akademi 1624
av Gustav II Adolf. Genom att den hade en ägare
påverkades inte själva byn av skiftesreformerna
under 1700- och 1800-talen. Byplanen är mycket
regelbunden med sina fyra kvarter. Byns strategiska läge vid Bergslagsvägen har motiverat både
tingshus (nu borta) och gästgiveri.”
Vägen öster om byn heter numera väg 56 och går
mellan Sala och Västerås. Om du åker den vägen
ser du den kvarvarande tallen på samma sida som
byn. Läge att ta ett kort kanske? Snart är även den
ett minne blott!
Siv Vestman
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Vecka 39 Måndag - torsdag dagens rätt enl. matsedel i förra numret

Fredag - Snitzel med klyftpotatis och bearnaisesås
F
		
Rödspätta med kokt potatis och remouladsås
Vecka 40 Måndag - torsdag
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
måndag - fredag

Vi lagar all mat från grunden

Vecka 41 Måndag - torsdag

Tisdagar

Raggmunk med fläsk
Biffpasta.
och lingonsylt
Torsdagar
Kalopps med kokt potatis
Ärtsoppa och
Köttkorv med rotmos
pannkakor
med potatis
F Fredag - Fläskfilépanna
Gravad lax med kokt potatis och hovmästarsås

Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

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

				

Vegetariska alternativ finns

Spagetti och köttfärssås
Kålpudding med kokt potatis och gräddsås
Välkommen
Lagårns höstgryta.
till bords!
pork med klyftpotatis
F Fredag - Pulled
Smörstekt torsk med kokt potatis och örtsås

SKULTUNA VVS
JOCKE EDLUND

MOBIL 073 787 19 15

rormiljo64@gmail.com

Se även menyn på gastrogate.se

KÄGELSPEL

i Kägelhallen
torsdagar kl. 9 -11

PRO.se-skultuna

Trafikutbildningar

MTY Utbildning AB
tel. 021-548 92 35

info@mtyutbildning.se
www.mtyutbildning.se

Jag är nu ansluten till

och

Passa på att utnyttja ditt
friskvårdsbidrag hos mig!
Vi säljer, monterar
och renoverar

Välkommen!

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

Mobil: 0735 - 45 45 03
Sophie Söderqvist. Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist. Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

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