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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

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

mobil: 0735 - 45 45 03



                                                                       Hej! 
                                          Framför oss har vi Valborgsmässoafton. Den får vi fira lite annorlunda i år. 
En brasa kan man vissserligen ha på lämplig plats och i ensamt majestät, men någon folksamling kan vi ju 
inte bjuda in till. Allt fler börjar förstå hur allvarligt det kan bli om vi inte alla hjälps åt nu. Tack till alla som 
tar hänsyn och som satsar på livet och framtiden, både för egen och andras del. 
Tack också till alla tappra företag, kommunala verksamheter, politiker, Norrbo församling och alla föreningar 
som kämpar på med att göra det bästa av situationen nu och med siktet inställt på tiden efter coronan. Ett
särskilt stort tack för att ni annonserar och informerar i Skultunabladet. Det inger hopp åt många att se att 
livet faktiskt rullar på. Jag har förstått att det också ger många en viktig lässtund om det lokala perspektiven.  
I det stora sammanhangen är Skultunabladet en droppe i havet, men för mig och många andra är det en 
viktig sådan. Jag hoppas att vi lyckas hålla ut så att det inte blir tomt i brevlådan! 
Kåsör denna gång är en kvinna från “grannsocknen” Haraker. Hon jobbar till vardags som tjänsteperson i en 
myndighet med viktiga uppgifter för vår gemensamma miljö. Rubriken avslöjar den situation hon befinner 
sig i nu. Hon är alltid vänlig och tillmötesgående och jag hoppas att hon behåller sitt fina leende. Det gör
mig glad och varm om hjärtat varje gång jag möter henne! Välkommen Helena Lindström!  
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

  skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är svanen-licensierat,
  kvalitetsledningssystem Oms- och FsC®-certifierat.           www.atta45.se 
  kontakta anders Venäläinen, anders.venalainen@atta45.se, 070-216 79 33, för hjälp med er trycksak

Distansarbete
Det skrivs mycket om hemarbete under pandemitider. Vi som har ett jobb där det är möjligt an-
vänder det i mycket högre utsträckning nu än tidigare. Det gör även jag och mina kollegor. Där 
jag jobbar är vi runt 30 stycken och många pendlar från kringliggande orter till arbetsplatsen i Sala. 
I arbetet som inte bara handlar om pappersarbete på kontor träffar vi privatpersoner och företag. 
Därför kan vi inte enbart jobba på distans hemifrån. Vissa dagar är bara runt 10 stycken på kontoret. 
Det underlättar när vi ska följa råden som Folkhälsomyndigheten ger, att hålla social distans. 
Nu funderar ni säkert vad det är för arbetsplats. Jag jobbar som miljöinspektör och på samma 
kontor finns även livsmedel-och hälsoskyddsinspektörer, handläggare av alkoholtillstånd, bostads-
anpassning och bygghandläggare med flera. För att upprätthålla flera delar i samhället är det bra att 
jag och mina kollegor kan fortsätta jobba. Olika beslut som bergvärme, enskilda avlopp, bygglov 
samt fortsatt tillsyn av restauranger behöver fungera. Naturligtvis försöker vi underlätta och sätta 
oss in i den svåra tid som råder just nu för alla som bedriver verksamheter. Vi är beredda och på 
tå om det till följd av pandemin behöver vidtas åtgärder inom våra ansvarsområden.
Hemma i mitt hörn i rummet där jag sitter och jobbar har jag lugn och ro. Vår katt är det enda 
sällskapet under dagen och jag saknar den dagliga kontakten med mina arbetskollegor. I normala 
fall bollar vi som jobbar med samma typ av ärenden alltid frågor med varandra i korridoren. Fem
minuter innan förmiddagsfika på kontoret plingar vi i en klocka och vi gör några minuters paus-
gymnastik för att mjuka upp våra stela kontorsaxlar. Den medhavda lunchen intas tillsammans med
hela huset i personalrummet. En snabb lunchpromenad med flåshöjande takt är välkomnande, 
så att eftermiddagens arbete som kräver hjärnkapacitet kommer igång.
Distansarbete kräver att jag har tillgång till uppkoppling till internet. Det är tråkigt att vi ännu inte 
har bredband i Haraker, men det är ett annat kåseri som skulle fylla många sidor. Nu fungerar det 
skapligt förutom kartsystemet och när vi genomför Skype-möten hackar talet. Handlingar, pärmar 
och dator får jag släpa fram och tillbaka, men mycket kommer jag åt genom uppkopplingen. När
handläggningen är klar måste vi in till kontoret och skriva ut och expediera. Via Skype kan jag även
ha videosamtal med kollegor. Jag försöker hålla samma rutiner hemma som jag har på kontoret 
för att få en hållbar rutin. Även pausgymnastik och lunchpromenad gör jag. Jag är tacksam att jag 
bor som jag gör på landet med trädgård där jag kan gå ut. Jag är tacksam att det är vår, att solen 
skiner och jag är frisk.                                                                                                   Helena Lindström





Dags för en ny skribent i Skultunabladet. Nu hälsar vi Skultunabon Astrid Ohrlander välkommen hit för 
första gången men förhoppningsvis inte sista!                                                                        Elisabet Sannesjö

Bruksgatan - Ett kulturområde i tiden.
Mina rader är ett försök att beskriva lite av de livsvillkor skultunaborna levde under för länge sedan.
Som källa har jag använt “Skultuna Bruks Historia” av Sigurd Erixson, 1935. Stoffet är överväldigande - 
och min korta sammanfattning av del 2, kapitel 3, lämnar nog en del att önska. För Dig som vill läsa mera 
påminner jag om att Skultuna Bruks Historia finns att tillgå både på Skultuna Bibliotek och hos Skultuna 
hembygdsförening. En och annan sidangivelse här nedan är en hänvisning i boken för den intresserade. 
Eftersom jag bor här, ser jag så många som går, cyklar, joggar eller rastar hunden här ner. Kanske kan det 
vara givande att veta lite om allt som funnits här, vilken stor betydelse vägen har haft och så mycket som
måste ha hänt. Vi promenerar på ett bevarat kulturminne - om jag nu får uttrycka mig så.

Vi börjar vid “Politiska knuten”
Korsningen Brännugnsbacken-Bruksgatan var
mötesplats för diskussioner och säkert också
debatter under framväxten av fackförening-
arna. Man satte upp plakat, träffades och ut-
bytte åsikter.

Söder om Messingsbruket, mot kyrkan, är det
häftigt att se hur en liten medeltida vägstump
med betydelse och historik som frakttransport-
åder lyckats undgå asfaltering, breddning  för
biltrafik och annan sträckning.

Det är om denna lilla vägsträcka fortsättningen 
handlar. Texten är från en skrivelse till Riks-
antikvarieämbetet för något år sedan

Transporter och forbönder  (sidan 57 ... 118)
Förutsättningen för industri och samhälls-
utveckling var i hög grad beroende av ett 
fungerande transportsystem. År 1561 infördes den s.k. skjutsstadgan. Allmogen blev skyldig att uppföra 
och underhålla så kallade gästgivaregårdar, vilka också kom att utvecklas till skjutsstationer. Därefter följde 
fram till ca 1800 ideliga omorganisationer där bönderna ofta ansåg sig bära för stor börda, gästgivaren likaså.
Transporterna skedde mestadels vintertid, upp till Bergslagen med i huvudsak säd, torkad fisk och kanske 
köpmannavaror i allmänhet. Transporten ner till Västerås bestod av järn, koppar och mässing.
För Skultunas del är det Ekeby som är rastställe för hela sträckan Ramnäs-Västerås. Här erbjöds man 
nattkvarter på golvet (fötterna mot spiselhällen) närhelst man kom, för dörren stängdes aldrig. Byte av 
hästar skedde även där, eftersom gästgiveriet tidvis utökade färdstallarna. Man reste inte ensam utan
höll gärna ihop byavis. Rätt utrustning måste ha krävts när kylan satte in: fårskinnspäls, svenskstövlar, 
förskinn och matsäck i en s.k. färdspann. Hö till hästen i en s.k. tornister av läder. Enligt muntlig tradition 
satte man tornistern högst på lasset och i Skultuna fick hästen vila och lätta på trycket i den s.k. Ekobacken 
(= pissebacken). En tidsmaskin kunde kanske visa hur det såg ut. Små raggiga hästar framför tungt lastade 
slädar strävar fram och forbönderna går efter under långa dagsmarscher. Det måste bitvis ha varit trångt 
på vägen, det måste ha hänt både det ena och det andra vid möten och ha varit tufft vid svår väderlek. 
En mindre nämnd konsekvens av all den transport bönderna utförde, som en binäring mot kontant 
betalning, har dokumenterats i “Landshövdingeberättelser för Västmanland län 1848-59”. Där påpekas 
att lång frånvaro från gårdens sysslor och hemmet över huvud taget inte bara varit av godo. När körslorna 
har upphört har lantbruket fått ett rejält uppsving.

ett kort som tagits fram i samarbete mellan skultuna lions Club och skutuna
Hembygdsförening med följande text på baksidan: ”Hörnhuset i korsningen
Bruksgatan - krongjutarvägen inrymde fram till 1895 Brukets kontor och
mässingskammare. På 1900-talet började man sätta upp anslag - även politiska - 
på södra gavlen, Politiska knuten.”

Fortsättning på nästa sida g



   www.skultunalagarn.se    

dagens lunch  90 kr
salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 70 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag
Vi lagar all mat från grunden  

Tel: 070 - 497 20 27   
erbjudande: under coronatider kan vi även köra ut mat inom skultuna tätort. 

ring 070-497 20 27 för beställning med utkörning.           minsta beställning är 2 matlådor. 
Bekräfta sedan din beställning genom att swisha betalningen till 123 525 32 32. märk: mat

tisdagar: raggmunk & fläsk    torsdagar: ärtsoppa & pannkaka

Vecka 17       
Hela veckan  f	stekt falukorv med ägg och stekt potatis
     f	Pannbiff, stekt potatis och brunsås. 
					f	stekt fläsk, löksås och kokt potatis 
Fredag: Fläskfilé, champinjonsås och stekt potatis
Vecka 18      
Hela veckan  f	isterband med dillstuvad potatis 		
				f	kalopps och kokt potatis	 	 	
				f	Pasta Carbonara   

Fredag: Potatisgratäng med tunnskivad kassler
Vecka 19       
Hela veckan  f	lax i ugn med kokt potatis  

    f	dillkött och kokt potatis		 	
				f	Bratwurst, stekt potatis och senapssås

Fredag: Fläsknoisette med bearnaisesås

Fortsättning från föregående sida g
Underhåll (sidan 79...)
Ansvaret för väghållningen lades på socknarna. Många vägärenden avhandlades under årens lopp i
Norrbo Häradsrätt, gällande vägavsnitt, broar och grindar. Till exempel skulle Skultuna, Skerike och Haraker 
underhålla vägen från Västerås till Skultuna Bruk (år 1673). Därefter skulle sockenmännen i varje socken 
underhålla vägen efter “öre och örtug”. Fougbergs vägindelningsförslag från 1762 - 1764 innebar att åborna 
i Skultuna så mycket som möjligt skulle ha sina vägstycken i följd. Att döma av Häradsrättens uttalande 
har vägunderhållet varit ett ständigt återkommande tvistefrö och problem, både vad gäller ansvar och 
utförande. Först år 1891 har staten gått in för kostnaderna.
Vägsträckningen (sidan 73...)
Västerås hamn var en av de viktigaste exporthamnarna under den tid som bergshanteringen blomstrade. 
Dit fanns flera huvudleder. Dels “Västra landsvägen” upp genom Skultuna-Haraker-Fläckebo-Väster-
färnebo-Norberg. Dels Stora Kopparbergsvägen eller “Östra landsvägen” genom Romfartuna-Fläckebo-
Västerfärnebo.
Västra landsvägen genom Svanå-Ekeby korsar Svartån vid Kvarnbacka i Skultuna. Här verkar vägen ha delat 
sig i två grenar. En via Haraker och en via Svanå. Genom Skultuna Bruks anläggning år 1609 fick vägen 
större betydelse och “vägen mellan staden och messingshyttorna ställdes i gott skick”. Enl. Grau går 
“Stora landswägen ifrån Wästerås uppåt Bergslagen här fram igenom Bruket”
Avslutningsvis lite kuriosa från tiden före digitaliseringen. 
Postgång (sidan 130)
En stadga om allmän brevföring inrättades år 1636 och utsedda s.k. postbönder utrustades med speciell 
mundering, inklusive ett horn att blåsa i, och de var skyddade enligt särskild lag. Två gånger i veckan kom
postiljonen per häst och vagn till brukskontoret för att hämta och lämna post. Privatbrevens adressater 
upplästes från predikstolen efter söndagens mässa och fanns sedan att avhämta på brukskontoret.
Astrid Ohrlander 

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 ! 

 Psykoterapi i Skultuna
   Mer info:  www.psykoterapi.n.nu
   Plats:         Bruksgatan 8
 Boka tid:   070-394 77 75
 Ulrika Lindholm 
 Präst och grundutbildad psykoterapeut

 Välkommen 
till bords!
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Namnsdagar fram till nästa
nummer, nr 9, 2020 (6 maj): 

  
  Onsdag   22 april     Allan, Glenn  

 Torsdag       23 april   Georg, Göran
  Fredag  24 april    Vega
  Lördag  25 april Markus 
  Söndag  26 april  Teresia, Terese  

 Måndag    27 april Engelbrekt  
 Tisdag        28 april  Ture, Tyra 

  Onsdag   29 april  Tyko   
 Torsdag 30 april Mariana   
 Fredag        1 maj  Valborg   
 Lördag       2 maj  Filip, Filippa  
 Söndag     3 maj  John, Jane  
 Måndag     4 maj Monica, Mona  
 Tisdag     5 maj    Gotthard, Erhard  
 Onsdag      6 maj    Marit, Rita 
 

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

putsarbeten

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

grattis
 alla små och stora namnsdagsbarn!



Nu startar äldrEliNjEN – EN stödtElEFoN Vid oro
Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata 
med någon med anledning av corona-pandemin.
Många känner sig oroliga och har frågor om corona-pandemin och 
allt som händer i samhället nu. Ett samtal kan göra stor skillnad för 
personer som känner sig ensamma med sina frågor och funderingar.

De som svarar på äldrelinjen är 
Västerås stads seniorguider Jessica 
Leijon Hjelm, Agneta Nyström och 
Linda Bodin, som har mycket god 
kännedom om kommunens omsorg 
och samhällets funktioner för äldre. 
telefonnumret är 021-39 29 29 och 
telefonen är öppen vardagar mellan 
klockan 07.30 och 17.00.

Är DU 70 År EllEr ÄlDrE Och BEhöVEr hjÄlP ATT hAnDlA? 
då FiNNs FrG som kaN hjälPa diG!
Om du är över 70 år och behöver hjälp att handla, men inte har människor i din närhet som kan hjälpa 
till, så kan du få hjälp av Västerås stads frivilliga resursgrupp (FRG). 
Du når FRG genom att ringa till Västerås stads kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25. 
Våra telefontider är måndag - fredag klockan 07.30-17.00.
Tjänsten är gratis, men dina varor betalar du själv. När du tagit kontakt med oss genom telefonnumret 
kommer vi att ge dig information om hur våra frivilliga kommer att identifiera sig och hur du betalar för
dina varor. Vi vill att du ska känna dig säker när du använder tjänsten.



VAllOnEnS MöTESPlATS   
Vallonvägen 15 - 17        Tel. 021 - 39 39 10

Vid frågor om Västerås stads arbete med anledning av coronaviruset 
rekommenderar vi att du läser mer på www.vasteras.se. 

där uppdateras informationen löpande! 
Var rädd om dig och andra!

Extraöppet på Skultuna bibliotek för 
Dig som är 70+.

Varje onsdag har vi öppet kl. 9 - 11 för dig som är 70+ 
eller befinner dig i en riskgrupp. 

Detta kommer att gälla så länge Corona-restriktioner pågår.
Det går självklart bra att även beställa hemleverans av böcker.

Ring 021-39 38 25 eller skicka e-post till skultuna.bibliotek@vasteras.se
Vi packar ihop en kasse efter dina önskemål och levererar den hem till din dörr

Vi ByGGEr om torGEt !
Torget i centrala Skultuna får nu delvis ny stenbeläggning, lite andra växter, nya belysningsarmaturer och
andra soffor. 
Samtidigt får torget namnet Esbjörn Svenssons plats, vilket markeras med en större sten med graverad skylt
                                                                                                                                                                    Göran Stahre

ICA i Skultuna erbjuder “Plocktjänst av matvaror” till dem som är i riskgrupp och inte kan eller vill komma 
in i butiken. Kontakta ICA för mer information om detta!

Pia Willén på Vallonen, tel. 021-39 39 10, har möjlighet att ta emot inköpslista via telefon på tisdagar och 
fredagar kl. 09.00 – 09.30. Detta gäller främst kunder på landet som ej har dator/smartphone/grannar. 
Pia mailar listan till ICA och varorna levereras på tisdagen eller torsdagen. 

Apoteksärenden  Du som behöver hjälp med apoteksärenden, ring Rickard Lindberg, diakon på Mariagården, 
                                  måndagar på tel. 021-767 73.

mötesplatsen har fortsatt besöksförbud 
Många av de som bor på Vallonen har telefonkontakt med anhöriga och vänner, fler gånger i veckan. 
Mötesplatsens personal hjälper till att skicka hälsningar, videosnuttar, meddelanden och foton till anhöriga. 

Tänk på att:  En blombukett piggar upp när det känns tungt. 
  Näringsriktig mat är bra för kropp och själ. 
  Genom att minnas och lyssna på musik fördrivs tristess och oro. 
  Genom att motionera och ha saker att göra varje dag känns vardagen begripligare   

 och mer hanterbar. 

Många vår-hälsningar från Piorna och Lillemor på Vallonens mötesplats!

                            Påminnelse till dig som går i åk 8 eller 9 på Persbo!
                       intresserad av sommarpraktik?

                         kom till Fridsgården och anmäl ditt intresse, fredag 24 april kl. 17.00 - 19.00



 

    
        

                                                    PrO.se-skultuna

        Alla aktiviteter
                       utom öppet hus, tisdagar
                       är tillsvidare inställda
Om du har frågor eller behöver hjälp ring
leif 076-113 88 04 eller  
gunnar 070-215 03 25

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

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

                      Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

Välkommen!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Jag har öppet som vanligt och 
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Jag har dessutom en ny luftrenare som hjälper till 

att hålla luften ren och fri från virus.
OBs! 1) Om du vill kan jag jobba med munskydd

           2) ring och avboka din tid om du är förkyld!

Centrumhuset i skultuna   tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Frisör &  shop   

Välkommen till 
salongen för hela familjen!
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

                            

                            sg:s Potatis
          Hedemora

Fredag 24 april
kl 11.00 - 12.00

Vi står på parkeringen vid Skultuna IP

sveriges 

godaste 

knöl

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

Odlargaranterad king edvard, Folva, serafina 
och mandelpotatis från egen odling

Delad glädje, dubbel glädje.
Delad sorg, halv sorg.

Tiedge


