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                                                             Hej!
              Knepigt att planera just nu. Vi har öppnat Trädgården i Vagersta 
för privatkunder med det käcka utropet i förra numret “Våren är här!” ...  och det är den ju, men samtidigt 
slog vädret om och vi har också fått betrakta snötäckt mark och plockat fram en varmare jacka igen. Nu då? 
Tja, en titt genom fönstret är väl det enda säkra. Närmast framför oss ligger påsken med lite extra ledighet, 
tulpaner och kanske ett påskägg eller två. Påsken är kristendomens viktigaste helg och firas av kristna över 
hela världen. Bakgrund och syfte hålls levande av många och har glömts eller tonats ner av andra. 
Några besöker kyrkan, några åker till solen i Spanien, några åker till Blåkulla. Några gör alltihop och andra  
ingenting. Valet är fritt och det är väl bra!
Nästa nummer av Skultunabladet kommer ut ett par dagar före Valborgsmässoafton och den kvällen 
minns jag som kall för det mesta, vilket väl oftast berott på att jag klätt mig för tunnt. Sedan har vi 1:a maj 
på plats. En alldeles vanlig söndag, men en flaggdag med gamla traditioner i sitt spår. Kanske man kan 
förmoda att det blir lite extra aktiviteter den dagen, inte minst eftersom det är valår i år. 

Kåsör denna gång är en driftig man i sina bästa år. Han är engagerad i våra älskade äpplen, som han gör 
underverk med, har fixat ett mysigt fik för trivsamma möten och väntetider i musteriet. Därtill har han 
kunskap, kompetens och fokus på energifrågor som han brinner för, inte minst som ägare av elpro-
ducerande vattenkraftverk. Det du!! Välkommen hit Anton Lindblad
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Fortsättning på nästa sida g

Ett kåseri om kraft
Svartån, som rinner genom Skultuna, är en av Sveriges äldsta dokumenterade kraftåar. Historien
sträcker sig i skrift från 1200-talet i Haraker, 1300-talet i Forsby och 1400-talet i Svanå.  Mässings-
framställningen i Skultuna var i Europatoppen på sin tid och Svanå hade en av de första järnvägarna 
med sin Lottabana där järnet drogs på räls av oxar.

Vad gör vi idag med dessa resurser? Bruken är sedan länge nedlagda, men dammarna och kraften 
finns kvar. El är nu en jätteviktig samhällsfråga, med skenande el-priser och en allt större elektrifiering 
är det ju en ynnest att vi i bygden är försörjda med en hel del el från vårt vatten. Närmare 1000 
hushåll i Skultuna kommundel får sin årliga kraft från vattenkraften. 

Men är denna kraft bra eller är den av ondo? Det finns två läger. De som tycker att vattenkraften i 
Sverige ska rivas och värnar om den vattenlevande faunan och de som vill värna om de resurser
som den svenska vattenkraften ger oss i generation efter generation. 

Sedan 2019 har det beslutats att all vattenverksamhet ska ha moderna miljövillkor, men att ingen 
anläggning ska rivas ut, däremot miljöanpassas enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Precis som med artskyddsdirektivet, som många skogsägare nyligen stött på, så övertolkas dessa 
direktiv av våra tjänstemän på myndigheter och länsstyrelsen. Jag träffade Annika Strandhäll på 
videolänk i lördags. Lagförslaget med moderna miljövillkor är ett fantastiskt förslag och miljöminis-
terns tolkning är betryggande. MEN! Det finns alltid ett men. Lagen har gått till myndigheten HaV, 
där den tolkas utifrån ett biologiskt perspektiv. Denna handledning går till Vattenmyndigheterna som 
styrs av ramdirektivet för vatten, som arbetar med att vägledningen genomförs av länsstyrelserna. 

Ramdirektivet är till för att skapa goda vattenmiljöer. Sedan ska då handläggarna på länsstyrelsen,
som också är styrda av miljöintresse för vatten, samverka med verksamhetsutövare. Tolkningen 
av lagen har nu tolkats extremt mycket åt orimliga miljöåtgärder i tre instanser, vilket inte alls låter 
som det våra demokratiska politiker har stiftat lag om. Vi har fått ett tjänstemannastyre där ansvars-
frågan är bortglömd. 



Fortsättning från föregående sida g

Vikterna i vågskålen har hamnat helt på ett vattendirektiv. Men lagen ska också ta hänsyn till andra
samhällsviktiga direktiv. Översvämningsdirektivet, Förnybarhetsdirektivet, levande landsbygd och 
kulturlagstiftning har helt glömts bort. Svenska kraftnät som förser oss med ett stabilt elnät och 
Energimyndigheten som ser till att vårt energisystem är hållbart manövrerades ut då en ny chef 
tillsattes, Johan Kling. 

Löftet om att inga vattenkraftverk skulle rivas har nu lett till att 40 % av de kraftverk som kommit 
in till miljödomstolen har begärt utrivning för att de blir så hårt ansatta av myndigheterna. Det 
energispill för miljöåtgärder som accepteras av lagen har i älven Ljungan överskridits med en faktor 6.
Tjänstemännen kommer undan då de tittar på enskilda anläggningar och säger att den är så liten
så den betyder inget. När man tittar på helheten ser man att det är katastrof. Helheten kommer att 
innebära en utrivning av vår förnybara vattenkraft på ett sådant sätt att den kommer att försvinna
för evigt och kommande generationer kommer inte likt oss att ha möjlighet att utnyttja den miljö-
och kulturmiljö som byggt Sverige i 1000 år.

Som slutord vill jag bara säga att man inte kan återskapa en miljö som har varit. Med förändring 
kan man skapa en ny miljö som inte har varit. Det gäller att gå varsamt fram och fatta rätt beslut 
oavsett om det handlar om att bevara en damm/kraftverk/kulturmiljö eller att låta naturen gå före 
och med hjälp av grävmaskiner skapa en ny miljö som ingen tidigare sett.  

Anton Lindblad
Harakers Kvarn    

Lions Club Skultuna

LIONS STIPENDIER 2022
Vem/vilka tycker du ska få ett Lionsstipendium 2022?

Lions delar ut 3 stipendier á 3000 kronor inom områdena idrott, ledarskap och kultur.

VI VILL FÅ HJÄLP MED NOMINERINGAR!
Skicka förslag och motivering senast 20:e maj 2022 till Lions stöd & hjälpkommitté:

anne.liljeskog@outlook.com eller
Anne Liljeskog
Vallonvägen 53
726 30 Skultuna

Kom ihåg att även skriva ditt eget namn!





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    

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

Välkommen att höra av dig!
Conny

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

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

                     Tel. 0735-45 45 03
Besöksadress:  Skultuna Messingsbruk

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

Vecka 15 Måndag - onsdag  
Falukorv, senapssås o.kokt potatis. Kassler m. ris. Inkokt lax.
SKÄRTORSDAG   Påskmat 150 kr.  Alternativ: Hamburgertallrik
F Stängt under påskhelgen: Fredag  - lördag - söndag - måndag 
Vecka 16 Måndag - torsdag 
Dillkött och kokt potatis
Stuvade morötter och stekt falukorv 
Kyckling i långpanna med örtkräm
F 

Fredag  Stekt salt sill med löksås och kokt potatis 
                       Kryddig nötstek med råstekt potatis och pepparsås
Vecka 17 Måndag - torsdag
Kassler med Blomkålsgratäng 
Pannbiff med lök, brunsås och kokt potatis 
Köttfärssås med spagetti 
F 

Fredag  Mango-glasserad kotlettrad och råstekt potatis 
                       Stekt salt sill, löksås och kokt potatis
                    

 TORSDAGAR: 
Ärtsoppa & pannkaka 

Kocken 
förbehåller 

sig rätten 
att ändra

 i menyn

TISDAGAR: 
Raggmunk med fläsk   

 
  

Du får inte förlora tron på
 mänskligheten. Om några droppar i oceanen 

är smutsiga, så blir inte oceanen smutsig.
Mahatma Gandhi

  Sophie Söderqvist
   Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.  
   Undersköterska. Diabetesutbildad

Svensktillverkade 
strumpor i bomull 

med lös resår 
och utan sömmar. 

Passar dig som 
sväller i fötterna/benen 
eller som har diabetes.

         Välkommen!

    

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!

Lasses Däck & Motor
Hagby 16   070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 
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