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 Nästa Nummer: 25-26 januari 2023                BokNiNg/uNderlag: snarast, men senast torsdag 15 jan. kl.12.00

 god Jul, gott Nytt År 
och välkommen till januarinumret!

läs bland annat om:  kÅseriet: Jul, jul strålande jul
iNformatioN, tips och aktiviteter

 t.ex. utgivning av skultunabladet första halvåret 2023. Årets kåsörer
infomation från skultuna kommundelsförvaltning.  konsert i harakers Bygdegård

melodikrysset, NamNsdagar  m.m.

OBS!    OBS!    OBS! 
Nästa nummer 

- feBruariNumret - 
kommer ut 25-26 jan. 2023 

                            

                            sg:s potatis
          hedemora

sveriges 

    godaste 

     knöl

tel:  070 - 719 83 55
vi säljer även honung och sylt 

Vi står på parkeringen vid Skultuna IP

kl 11.00 - 12.00
fredag 20 januari 

odlargaranterad king edvard, folva, melody
och mandelpotatis från egen odling

frisör &  shop   

centrumhuset vid skultuna torg  
    tel: 021-755 30

Jag har drivit Salong Adam & Eva
i 39 år och vill nu tacka för mig. 
Tack för alla härliga år och kunder 
som jag haft!! 
Jag vill samtidigt önska Shevan 
lycka till! 
RoseMarie 

Jag heter Shevan Hussein och bor här i Skultuna. 
Jag har jobbat som herrfrisör i 7 år. De sista 5 
i Västerås. Nu ser jag fram emot att få fortsätta
som hela familjens frisör i Skultuna!

Det blir både Drop in och 
tidsbeställning på telefon. 

Öppettider: 
Måndag - fredag 

10.00-18.00
Jag önskar 

nya och gamla kunder 
varmt välkomna!  Shevan 

Jag kommer att öppna salongen måndagen 9/1. 

" "

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

putsarbeten



                                            Hej!   Nu är det bara ett par dagar kvar till jul! Som jag längtat efter den här 
          helgen - varje år i hela mitt liv. Värmen. Gemenskapen. Ljusen. Paket att ge
bort. Kanske ett paket att få. Läsa några rader i en bok. Glädjas åt det man har. Lägga lite mandel och 
russin i glöggen. Visserligen är det vid nyår man ska önska något, men jag önskar gärna redan nu att alla
ska få uppleva julen så fin, kärleksfull och fridfull som möjligt. God Jul & Gott Nytt år kära du!
2023 - Ett nytt år med nya förhoppningar. Ofta pratar vi om fred i världen och det är viktigt om det inte 
bara blir en fras på våra läppar. Mena allvar. Låt hjärtat vara med. Hjälp till där det går. Nu ligger det närmast 
till hands att tänka särskilt mycket på Ukraina och våra medmänniskor där. 
När det gäller Skultunabladet är framtiden fortfarande oviss. Jag försöker ett tag till genom att ge ut ett blad 
per månad och hoppas att situationen ska förändras så att det går att göra en omstart efter sommaren.
Kanske de större annonsörerna som valt att avstå eller bara annonserar en gång per månad kommer tillbaka. 
Idag får vi tacka alla företag och föreningar som vill vara med. Vi får hålla ut tillsammans. Sociala medier på 
datorer och mobiltelefoner i all ära, men djungeln är snårig och alla har inte tillgång till den. Vad jag förstått 
fyller Skultunabladet minst sagt en social funktion och ger oss lättfunnen information om vår hembygd,
arrangemang, mötesplatser, våra företag och föreningar m.m. Jag håller tummarna...
Kåsören denna gång har varit med här förut och det kändes naturligt att bjuda in henne igen. En klok kvinna 
med goda kunskaper om mycket. Välkommen Nina Deila och tack för att du delar med dig på temat jul!                             
                                                                                                                              Elisabet Sannesjö
                                                                                                                               ansvarig utgivare

Fortsättning på nästa sida

Jul, jul strålande jul!
Jularna i Sverige blir generellt alltmer amerikaniserade. Det ska vara disneyliknande granar och 
allsköns julpynt. I kubik. Ju mer, desto bättre. Det är knappt man kan skymta själva granen där under. 
Och tomten är sponsrad av Coca Cola, som ”uppfann” den moderna versionen av honom under 
1930-talet som rundlagd och glad och med ett böljande vitt skägg, drickandes… ja, ni vet vad.
För 150 år sen var det annorlunda. Ingen gran, inga adventsljusstakar och ingen jultomte. Men man
firade ändå julen. Allt jobb på gårdarna skulle vara klart tills jul. Marken skulle vara plöjd, och alla
rovor och betor skulle vara uppdragna ur jorden och veden färdig. Det jobbades också i stall och 
bykhus. Det var ett tufft och hårt slit. 
I hushållet hade man fullt upp också. Slakten var en viktig del  och man tog vara på allt. Nu gjorde man 
pressylta, lungmos, blodkorv och paltbröd bland annat och av talgen från slakten stöpte man ljus. 
Lutfisken skulle läggas i blöt. Julöl bryggdes och man blandade i vört i den. 20 år tidigare hade det 
varit en svår missväxt och folk svalt ihjäl eller migrerade till Amerika. 
Brödbaket var en avdelning för sig och var en tung syssla för kvinnorna innan jul. Det tog flera dagar
i bagarstugan. Och all denna deg som skulle knådas. Över 100 kg mjöl kunde användas och limporna 
kunde i slutänden väga så mycket som sex kilo. Olika sorters bröd gjorde man – vörtlimpor, surlimpor, 
tunnbröd, hårt bröd med mera. Vad vi idag kallar för julfika hade gemene man inte råd med, bara 
de som hade det bättre ställt. 
Dagen innan julafton skulle gården städas, såväl ute som inne. Ofta var stugorna ingrodda med 
smuts. Man eldade ju i öppen härd och hade djur som höns och griskultingar och andra smådjur 
inomhus under den bistra vintern. Det var vanligt att man strödde julhalm på golvet. Man flätade 
kransar, bockar, stjärnor och annat av halmen också. Djuren trivdes bra i halmen. Djuren skulle man 
ta extra bra hand om vid jul och de fick lite extra mat och omtanke. Fåglarna skulle också få en 
julkärve på julafton. 
Sen gjorde man det fint. Det var dags att putsa tenn och koppar. Fram med religiösa bonader och 
så var det dags för juldoppet i baljan. Sen var man till sist redo och på julaftonskvällen samlades 
man till en högtidlig måltid. Man dukade även upp för de som hade dött under året. En sista måltid 
för dem. När det bankade på dörren sen så visste man att nu var julbocken kommen. En pälsklädd 
man med horn, skägg och käpp kom på besök. 
Hur skrämmande skulle inte det vara idag?



Fortsättning från föregående sida

Man fick inte lägga sig för sent på julafton för 
det var julotta klockan sex på juldagsmorgonen. 
Gårdarna hade innan dess skänkt stöpta ljus till 
kyrkan för att det skulle bli ljust och fint där inne. 
Inne i kyrkan var det knökfullt med folk från alla 
gårdar. Efter julottan rådde julefrid. Inget som 
helst arbete fick utföras då. Det betydde olycka. 
Julen var förknippad med en hel del vidskepelse. 
Man la granbarr runt huset för att skydda det mot
onda makter också. Det har idag blivit till en 
tradition att lägga granris att torka fötterna på 
utanför ytterdörrarna. 
Gårdstomten, eller hustomten, fanns ju också och 
honom passade man sig för, för han var sträng.
Han är ett av vår nordiska folktros skyddsväsen.
Liknande en vätte med röd luva vakade han 
över gården, såg till att djuren hade det bra och 
hjälpte till i smyg med en del sysslor. För hans 
skull skulle man vara färdig med allt innan jul, 
annars blev han vred. 
Julefrid över er alla önskar jag er! 
Nina Deila

Första sidan av jultidningen Julqvällen som 
utgavs 1890 med illustration av Jenny Nyström





Besöksadress:  skultuna messingsbruk
   ingång: outlet, 1 tr.  

                       tel. 0735-45 45 03
  sophie söderqvist
   dipl. medicinsk fotvårdsspecialist 
   undersköterska. diabetesutbildad

God Jul 
Gott Nytt År
och väl mött igen 2023!   

Januaritipset: 
kom ihåg att du kan utnyttja 
ditt friskvårdsbidrag hos mig 

Julstängt den 24/12 - 2/1    

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Vi önskar alla 
God Jul & Gott Nytt År! 

Från 2023 trappas verksamheten ner, så spar gärna 
annonsen om du vill ha kontakt senare.

Conny och Birgitta

t
tt

Vi önskar 
alla en varm och 

härlig jul och ett fint 
nyårsfirande!

Vi ses igen 2023!

t

Ska vi byta lägenhet?
Är det någon som vill byta lägenhet med mig och bo på 
Kyrkbacken i Västerås? Där har jag en vindsvåning på 
63 kwm. Hyra, 5507 kr/ månad . Värme o. vatten ingår.

Jag önskar byta till en 2 - 3 rumslägenhet 
på Bruksgatan i Skultuna. 

 Kristina  Ekendahl    
 Tel 072-216 23 33      k.eekendahl@live.se 

Vill du ha besök är du välkommen att ringa
Peter Toll 070 - 634 78 65

eller Mats Ingvarsson 070-210 13 75
så får vi se vad vi hinner hjälpa till med!

RoMfARTunAS STJäRngoSSAR
genomför sin sedvanliga tur

på juldagen med besök 
i många gårdar.

Jag sa aldrig att köttet var segt. 
Jag sa att jag inte såg hästen 

som brukar stå utanför.
W.C. Fields



      Än en gång framför vi vårt  innerliga TACK till Kåsörerna
   - med samma stolta motivering som alltid! 
   “ Ni har generöst delat med er av minnen, funderingar och bjudit 
       på nya  perspektiv och kunskap om omvärlden och hembygden. 
      Ni har tillsammans gett oss ännu ett år då vi har kunnat le och 
       skratta, minnas, fundera  och drömma!  Ni har bidragit till vår 
     stolthet över bygden och är själva viktiga delar i den! “                             

Nr Namn                                         Rubrik 
1     Ingemar Albertsson   Ett hållbart och lustfyllt äventyr
       & Anne-Marie Lindstedt 
2    Minna Lindberg  Tre små texter från mig till dig 
3 Pär Lennartsson  När vi tog en öl med Willy Brandt
4 Yazan Alfalah  Ett stort ansvar
5     Tord Guldbrand  Viktiga ideella insatser
6 Britt Smevold  ”Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill”
7 Anton Lindblad  Ett kåseri om kraft
8 Hugo Pommer  En karusell vi kallar livet 
9 Tilde Borg Zeidlitz  Spänningen stiger!
10 Håkan Svedlund  Ett utdrag ur mina memoarer
11 Anneli von Knoring  Midsommar - kärlek, myter, mystik och vemod
12 Magnus Crispin Back  Sommaren
13 Elisabeth Andersson  På rundtur från Västmanland, ut i världen och tillbaka igen
14 Barbro Kinnunen  Scoutbesök i Skultuna
15 Jenny i Åbylund och   Vår vandringsresa 14 - 22 augusti 2022
 Karin i Sösta 
16 Siv Westman  Björnkällan
17 Ingvor Svensson  Några minnen från förr
18 Tilde Borg Zeidlitz & Måns Spännande 2022
19 Nina Deila  Jul, jul strålande jul!22 

Kåserier i Skultunabladet 2022
 Första kåseriet infördes hösten 2010. I år har vi kunnat läsa ytterligare 19 kåserier

 Totalt har vi hittills fått läsa 265 kåserier 
 Alla som skrivit bor här eller har en anknytning till någon av orterna inom kommundelen.

missat något kåseri 
som du vill läsa? 

gå in på vår hemsida 
eller kontakta mig. 

kontaktuppgifter finns 
alltid på första sidan av 

skultunabladet.
 Elisabet Sannesjö

 Blomateljen i Skultuna

   krongjutarv. 16. skultuna torg
  Tel. 021 - 709 07 

Öppet:  måndag - fredag   kl. 10 - 17
             lördagar              kl. 10 - 14 
             söndagar stängt

oBs! avvikande öppettider: 
Julafton och nyårsafton öppet kl 10 - 14 

Juldagen och annandag jul stäNgt    

Jag önskar alla kunder 
God Jul, Gott nytt år och 
en härlig start på 2023!

Julgrupper 
från 90 kr och uppåt!

  



vi lagar all mat från grunden  

dagens lunch  105 kr
salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 85 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag

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

vecka 2 måndag - torsdag  
Köttkorv och rotmos
Spagetti med köttfärssås
Köttfärslimpa med potatis och sås
f Fredag  Snitzel med stekt potatis och sås
                        Rödspätta med potatis och remouladsås 
vecka 3   måndag - torsdag    
Stekt strömming med mos
Fläsk med potatis och löksås 
Järpar med sås och potatis
f Fredag  Nattbakad karré, klyftpotatis och cipolotti-creme 
     Strömming med mos
vecka 4  måndag - torsdag   
Plommonspäckad fläskkarré, potatis och sås
Fläsk  med löksås och potatis 
Pannbiff med kokt potatis och brunsås 
f Fredag Ugnsbakad kotlettrad med potatisgratäng 
                       Rödspätta med remouladsås. 

kocken 
förbehåller sig

 rätten att ändra
 i menyn

ToRSdAgAR
ärtsoppa, pannkaka 

välkommen
 till bords!

TiSdAgAR: 
Raggmunk med fläsk   

 
  

NamNsdagar t.o.m. nästa nummer  - nr 1, 2023 (torsdag 26 - fredag 27 jan.)    
Torsdag    22 dec Natanael   Jonatan
Fredag      23 dec Adam
Lördag     24 dec Eva
Söndag       25 dec      Juldagen
Måndag  26 dec Stefan    Staffan 
Tisdag   27 dec Johannes    Johan
Onsdag     28 dec Benjamin
Torsdag    29 dec Natalia    Natalie
Fredag    30 dec     Abel   Set
Lördag     31 dec Sylvester
Söndag      1 jan Nyårsdagen
Måndag        2 jan Svea
Tisdag       3 jan  Alfred   Alfrida
Onsdag       4 jan Rut  
Torsdag       5 jan Hanna   Hannele
Fredag        6 jan Kasper   Melker   Baltsar
Lördag      7 jan August   Augusta
Söndag     8 jan Erland

Måndag        9 jan Gunnar   Gunder
Tisdag        10 jan Sigurd   Sigbritt
Onsdag        11 jan    Jan   Jannike
Torsdag       12 jan Frideborg   Fridolf
Fredag      13 jan   Knut
Lördag        14 jan Felix  Felicia
Söndag     15 jan Laura   Lorentz
Måndag        16 jan Hjalmar   Helmer
Tisdag       17 jan  Anton   Tony
Onsdag       18 jan Hilda   Hildur
Torsdag      19 jan Henrik
Fredag    20 jan  Fabian   Sebastian
Lördag    21 jan Agnes   Agneta
Söndag     22 jan Vincent   Viktor
Måndag       23 jan Frej   Freja 
Tisdag     24 jan Erika
Onsdag     25 jan Paul   Pål
Torsdag    26 jan Bodil   Boel
Fredag        27 jan Göte   Göta

 Grattis alla små &  stora namnsdagsbarn!

Just nu har vi julledigt. 
Välkommen åter 2 januari

vecka 1     måndag - torsdag  
Lättrimmad lax med mos
Kåldolmar, gräddsås och potatis
Korvlåda med mos 
f fredag  oBS!   Röd dag = stängt för lunch

Tra f iku tb i ldn ingar

MTY Utbildning AB
tel.  021- 548 93 92

i n f o @ m t y u t b i l d n i n g . s e
w w w. m t y u t b i l d n i n g . s e

                                              stort tack 
till alla 

som skänkt vinster 
till våra lotterier 

under 2022. God Jul och 
Gott Nytt år

PRo.se/skultuna



foto ©  Elisabet Sannesjö



 
Melodikrysset 

för vecka 3 
(lördag 21 jan) saknas här.

Vecka 4 kommer krysset att vara 
på plats som vanligt igen!

Lycka till 
med “kryssandet”!







 

 

 

 

Kristina Piiroinen
tel. 073-708 55 99

Jag gör även hembesök

Medicinsk Fotvård 
Vallonens  Servicehus

Välkommen 
till mig!

Ring för leverans eller avhämtning

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

Trädfällning utföres 
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
innehar försäkring, motorsågskort och hanterar rut-avdrag.
                     
Kjell Forsberg             KF service mälardalen
tel: 076-328 71 83          www.kf-service.nu

Välkommen ! 

folktandvården skultuna  
tel 021-17 65 40

västeråsvägen 32           

 Folktandvården Skultuna kommer 
 att ha stängt 23/12 – 1/1.
Akuta patienter  kan under denna
period  ringa 021 - 17 65 40 
för hänvisning.
 Mvh // Personalen

 GOD JUL OCH 
 GOTT NYTT ÅR 
 ÖNSKAR
 FOLKTANDVÅRDEN 
 SKULTUNA

Filial till Svennes Vitvaror i Västerås
- nu även butik i Skråmsta

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                    Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

service & reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

försäljning av våra produkter
 - nya och begagnade -

  som t.ex. vitvaror, jordfräsar
  åkgräsklippare, handklippare. 

Vi säljer även däck och du kan 
boka tid för däckbyten m.m. 

 Välkommen!

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

Lasses Däck & Motor
Hagby 16   070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 


