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I detta nummer 
hittar du bland annat:

 Kåseriet: Att hitta sin drömgård

Företag och föreningar  

Lagårn´s lunchmeny 

Skultuna 
kommundelsförvaltning

Norrbo församling   

Första delen av lite
emigrationshistoria
av Stenåke Petersson

Melodikrysset m.m.

Kolla mamma vad jag kan, 
fast jag är nästan nyfödd!
Jag är då inte rädd för nå´t!

Nu är tiden här då många små djurungar föds,
fåglarna bygger bo och blommorna knoppas.
                              Njut av livet! Foto© Maria Sannesjö



                                                                                                       Hej! 
        Sommartider, hej, hej, sommartider...  
        Nu går vi mot de där ljusare tiderna som vi längtat så efter, 
med allt vad det innebär av påsktraditioner, valborgsmässoeldar och “visst gör det ont när knoppar brister”
innan sommarvärmen, de mjuka regnen, åskvädren, grillkvällar och bad i skogssjöar och hav tagit fart. 
Tills nästa blad kommer ut 15 april är det inte så stora sensationer på schemat, förutom påsk och påsklov. 
      De som röstade nej till nedläggning av flygplatsen kan  

     ju alltid glädjas åt att nej-sidan vann. Att demokratin 
      fyller 100 år i år kan vi ju också fira, både nu och   

     resten av året. 
Hockeysäsongen varvar ner och Fotbollssäsongen varvar upp. Hur blir det med träningsmöjligheterna för alla 
barn och närvaron av publik på matcher? Hur blir det för veteranbilsentusiasterna? De där vältummade 
konsertbiljetterna med datum som hela tiden flyttats framåt -  när kommer de att komma till användning? 
Förutom önskan att få vaccinationerna avklarade finns det en hel del att fundera på ...
Kåsör den här gången är en ung kvinna som jag inte kan annat än beundra för hennes målmedvetenhet, 
mångsidighet, mod och allt det goda hon gör, särskilt för barn och djur. Läs hennes berättelse och låt dig 
imponeras! En god förebild för andra. Välkommen hit Jannicke!                                               Elisabet Sannesjö
                            ansvarig utgivare                      

Fortsättning på nästa sida g

Att hitta sin drömgård!
Sommaren 2008 fick jag en länk på en liten gård av en ridelevs mamma, som tyckte jag måste ha 
en egen gård där hennes dotter kunde fortsätta rida. Jag hade hyrt ett litet hus & platser till mina 
hästar, men den gården hade nyligen blivit såld och jag hade flyttat och fått sluta med ridskolan.
Som 26-årig singeltjej var inte tanken att jag skulle köpa en egen gård, men det var lite "i närheten", 
och spana och drömma om framtiden kunde man ju alltid få göra! Sen visade det sig att "i närheten"
kändes som oändligt långt bort på de små krokiga vägarna och jag stannade ett par gånger och 
dubbelkollade om jag kört helt fel. 
Väl framme vid vägens ände, bokstavligen, klev jag ur bilden och möttes av tre nyfikna tuppar, massor 
med skrot och en ladugård där taket sjöng på sista versen. Mitt första andetag i den friska luften 
fyllde mig med en känsla av "Här ska jag bo! Detta är mitt hem! "
Mäklaren visade mig runt och det var mycket jobb med gården. Tankarna började snurra och jag
kände att jag måste bo här! Men, hur ska det gå till? Jag åkte den låååånga vägen hem och började
processen. Min släkt och mina vänner tyckte jag var galen! Så mycket jobb och att bo där ensam! 
Gården hade två bostadshus, ett litet stall och en gammal lada och ett par ytterligare byggnader. 
Då jag hade två hästar så började jag räkna på vad en lägenhet i stan skulle kosta och att hyra in 
två hästar och kom fram till att det är ungefär lika dyrt som att köpa gården. Om jag även kunde hyra 
ut det ena huset så skulle det gå. Jag måste prova! Efter att ha räknat högt och lågt, fått massor med
idéer om inkomst både från mitt vanliga jobb och genom att hyra ut hus och stallplats och så små-
ningom starta upp ridskola och turridning m.m. så hade jag en budget klar och jag bokade träff på
banken som beviljade lån.
Jag hoppade förväntansfullt på budgivningen. Den drog iväg och budgivningen förlorades. Jag blev 
helt tom och sorgsen, men tänkte att det var nog någon mening med det. Men det var tungt. Ett 
par dagar senare ringde telefonen. Det var mäklaren som sa att de som vann budgivningen inte
fick sitt lån beviljat av banken och undrade om jag fortfarande var intresserad. Pulsen ökade till 
max och en gnista hopp tändes igen! Jag la ett bud och mäklaren skulle höra av sig. Tick tack... 
klockan gick. Tiden hade aldrig gått så sakta. Telefonen ringde och jag hoppade till! Det var inte 
mäklaren. Tick tack... Det blev kväll och inte ett ljud hördes från mäklaren. 

  Glad påsk alla kära läsare!



Fortsättning från föregående sida g

Hoppets gnista var väldigt liten just nu. Det blev natt och jag somnade och drömde drömmar om 
fjärilar och varma vindar. Vaknade som vanligt strax innan väckarklockan ringde och förberedde 
mig inför dagens arbetsdag. Åkte till jobbet och hade ändå en känsla av förväntan. Ca kl 11 ringer 
telefonen. Pulsen ökar och jag som sällan svettas blir kallsvettig om händerna! Det var mäklaren. 
Bla, bla, bla... hon pratade på. Men kom till saken, tänkte jag! Till slut så kom det att “ja” de 
accepterade mitt bud! Lycka!!!! Förväntan!!! 
Lite skräckblandade känslor. Vad har jag gjort?! 
Kommer jag klara detta? Ensam?  Jag tänkte 
skaffa gård när jag var typ 30 - 40 år gammal 
kanske, inte nu, men det är bara rätt! 
Mitt egna. Bara mitt! Och hästarnas oxå så klart. 
8 augusti 2008 fick jag min gård. Nu 13 år senare 
med mycket jobb och slit, svett, blod och ibland 
tårar har jag kommit en lång bit, med massor 
med hjälp av fantastiska vänner. 
Under många år jobbade jag heltid inne i stan 
plus hade ridskola, turridning, läger m.m. hemma. 
De senaste åren lever jag min dröm på Åkerby
och jobbar bara hemma på gården. 
I dagsläget har vi ca 30 islandshästar på gården, 
två miniåsnor, två jämtgetter och 6 katter. 
Som hästbonde jobbar man mycket och hinner 
inte direkt dejta så mycket, men för ca 
5 år sedan knackade det faktiskt 
på dörren och en stilig pilot 
dök upp. David, som han 
hette, skulle bara kolla på 
ett rum att ev. hyra, men 
det sa "klick". Vi började 
träffas och i somras blev 
han min man. 

Jannicke Rydevik 

Ring för leverans eller avhämtning

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

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning Vi säljer, monterar 

och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten



Så där ja, ännu ett fynd från Stenåke Peterssons skrivpulpet! Första delen kommer här!             Elisabet Sannesjö

Lite emigrationshistoria med Skultuna-anknytning och några minnesord i en och samma förpackning
Emigrationen från Sverige till Nordamerika började ta fart vid 1840-talets slut. I början handlade det 
mycket om människor som sökte frihet från det förtryck som stat och kyrka utövade här i landet vid den 
tiden. Strävan att få bättre materiella levnadsvillkor där borta i löftets land, på andra sidan havet har dock
säkert varit något gemensam för alla emigranter i alla tider.
Under perioden 1846 till 1930 brukar man räkna med att cirka 1.300.000 människor lämnade Sverige. 
Alla hade inte adress USA på kofferten, men det var dit den stora strömmen gick. Ett par-tre hundra tusen 
återvände av olika skäl till Sverige, men mer än 1.000 000 blev kvar ”over there”.
Just perioden 1846-1930 finns redovisad i en ganska komplett databas som heter EmiBas. Den bygger 
på uppgifter i kyrkbokföringen; utflyttningslängder och husförhörslängder och församlingsböcker. Genom 
åren finns markerade toppar och dalar i antalet personer som lämnade Sverige.  Svängningarna samman-
faller med kriser och nödår i Sverige. En första tydlig topp är ”de satans nödåren” 1867-69 när skördarna
torkade bort ena året, frös bort andra året och ruttnade på fälten det tredje. Konjunkturerna i mottagar-
landet, främst USA, har naturligtvis också spelat stor roll för emigrantströmmarnas storlek.
Hur många skultunabor som emigrerade är inte lätt att få en säker bild av. Det beror på hur man definierar 
”skultunabor”. Totalt rör det sig om cirka 250 - 300 personer. Då är medräknat personer som kommit 
flyttande till Skultuna och sedan emigrerade, personer födda i Skultuna som flyttade till någon annan plats 
i Sverige och emigrerade därifrån. Antalet som var födda i och utvandrade från Skultuna är inte fler än 40
vilket väl säger en hel del om människors rörlighet redan på den tiden. Ett antal personer drog iväg utan 
att ”stämpla ut” i laga ordning hos prästen. Hur många är svårt att veta.
1846 har valts som startår på databasen därför att då bördjade de första organiserade emigrantgrupperna 
lämna Sverige. De första registrerade emigranterna från Skultuna reste 1850. Det var 8 personer, men de
reste inte i grupp. Endast en av dessa var född i Skultuna. Det var Johan Petter Holmström. Hans skrivs 
vid utvandringen som beredaredräng. Han var född 1822 och son till sågaren Erik Holmström och hans 
hustru Anna Lena Kråka. Johan Petter hade 1848 gift sig med den 18 år äldre soldatänkan Maria Mört/
Dalgren som ursprungligen var från Sollerön där hon lämnat sin 17-årige son hos sina föräldrar när hennes 
man soldaten Mört avlidit och hon gifte om sig.
Databasens slutår har satts till 1930 därför att då upphörde emigrationen
tvärt! Den stora depressionen i USA brukar man säga varade mellan åren 
1929-1939 och efter det följde det andra världskriget. Visst var det en och 
annan som sökte sig över Atlanten under de här åren, men i princip rådde 
totalstopp. En viss emigration började komma igång på nytt efter kriget 
och har pågått sedan dess. Det rör sig dock ofta om andra skäl att ut-
vandra, andra inresevillkor och därmed helt andra volymer. Inte minst 
är det ju också så att Sverige är ett helt annat land från mitten av 1900-
talet än vad det var 100 år tidigare.
De två sista emigranterna som lämnade Skultuna i denna den första stora 
emigrationsvågen var Nanna Matilda Jansson och deras dotter Rut Eleonora. 
Nanna var född  5/4 1905 i Ekeby, dotter till Anders-Gustaf Jansson och 
hans hustru Maria. Hon var syster till Gusten Jansson och till min mamma 
Annie som båda blev Skultuna trogna. Nanna hade gift sig i februari 1925 
med Arvid Bruno (kallad Uno) Julin, född 21/9 1899 i Stenhusen, son till Elin
Julin och bror till Arvid Julin och Karl Axel Julin som båda blev kvar på,
bruket. Nanna och Uno flyttade in i en lägenhet i Gröna Lund. 
Deras första (och enda) barn, dottern Rut, föddes 11/7 1926. 

Rut, tre år gammal i Ekeby

Fortsättning i nästa nummer



Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

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

 
Vecka 13 måndag - onsdag                                                                          .
Korv i ugn med mos 
Persiljejärpar med potatis och sås 
Makaroni-pudding 
Vecka 14 tisdag - torsdag 
Dillkött med kokt potatis
Korv Stroganoff med ris 
Wallenbergare med mos och lingon
f 

Fredag  Mangoglasserad kotlettrad, stekt potatis och bearnaisesås 
    Ångad fisk med kokt potatis. 
Vecka 15 måndag - torsdag 
Rotmos och köttkorv 
Kålpudding med kokt potatis och sås 
Biff med pasta
f 

Fredag  Schnitzel med stekt potatis och bearnaisesås 
                       Inkokt lax med kokt potatis och majonässås

  Tisdagar: Raggmunk med fläsk
  Torsdagar:  Soppa & pannkaka

Välkommen 
till bords!

Lasses Däck & Motor
Hagby 16, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Besöksadress:  
  skultuna messingsbruk. ingång: outlet, 1tr.
  Följ sophies Fotvårdsklinik på facebook

sophie söderqvist
dipl. medicinsk fotvårdsspecialist. diabetesutbildad. utbildad undersköterska

 mobil: 0735 - 45 45 03

 trött på att måla naglarna? 
 manikyr med 
 gel Polish håller 3 - 4 veckor 
 Pris 530 kr

            Både du och jag 
             har munskydd vid 
             behandling

torsdag  (skärtorsdagen)
Påsktallrik, 135 kr
Hamburgertallrik 
Korv och pommes räksallad

Våra öppettider i trädgård och butiker
April - juni (midsommarafton stängt): Helgfria vardagar kl. 10 - 18. Lördagar kl. 10 - 13

Som vanligt har vi öppet året runt kl. 07.00 - 16.00 
för ordermottagning och kontakt med kontor & fabrik

Kom ihåg: Du kan alltid ringa på kontorstid 
för överenskommelse om annan tid.

Välkommen till oss!
Tel. 021-470 48 00     www.aroshandelshus.com
KvALITeTSjoRD   •   TRäDgÅRD   •    STALLSTRö

Frisör &  shop   

Centrumhuset vid skultuna torg     
www.salongadamocheva.se      tel: 021-755 30

Välkommen 
till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm







Foto © Elisabet Sannesjö



NamNsdagar 
t.o.m. nästa nummer - nr 7, 15 april

grattis små & stora namnsdagsbarn!

Onsdag   31 mars Ester
Torsdag   1 april Harald, Hervor
Skärtorsdagen

Fredag       2 april Gudmund, Ingemund
Långfredagen

Lördag      3 april Ferdinand, Nanna
Påskafton

Söndag    4 april Marianne, Marlene
Påskdagen

Måndag    5 april Irene, Irja
Annandag påsk

Tisdag    6 april Vilhelm, William
Onsdag     7 april Irma, Irmelin
Torsdag   8 april Nadja, Tanja
Fredag       9 april Otto, Ottilia
Lördag    10 april Ingvar, Ingvor
Söndag  11 april Ulf, Ylva
Måndag  12 april Liv
Tisdag  13 april Artur, Douglas
Onsdag   14 april Tiburtius
Torsdag 15 april Olivia, Oliver

 Välkommen!

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

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 ! 

Välkommen 
till oss!

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. 

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

       
              PRo.se-skultuna

      Öppet hus tisdagar
           kl. 09.00 - 11.00 
       i Föreningslokalenvår e-post är: 
skultuna@pro.se

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

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

välkommen att höra av dig!
Conny







 

Vi kan tak och har goda referenser
Nytt grönt teknikavdrag -15%

Kunskap erfarenhet Kvalité

solarinvest.se  eller  info@solarinvest.se    Tel: 021-25 000

NYFIKeN PÅ SoLCeLLeR?


