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Årets bystämma blev annorlunda
Den 13 februari skedde någonting unikt
i Näshulta. För första gången någonsin samlades upp emot 100 Näshultabor
framför skärmarna ute i stugorna för att
delta på sändningen av den digitala Bystämman 2021.
Bystämman 2021 var den tredje stämman i Näshulta och de två tidigare åren
har kvällen bjudit upp till fest med mat,
dans och härligt umgänge. Men på grund
av pandemin var årets förutsättningar helt
annorlunda. Vi var, som så många andra,
tvungna att tänka om.
Men hur skulle vi kunna få till en trevlig
Bystämma utan att ses? Lösningen blev
att sända stämman digitalt, med allt vad
det innebar av nya utmaningar kring deltagande, teknik och att skapa en känsla av
gemenskap.
Det första vi gjorde var att kontakta
förra årets festkommitté – Petra Karltorp, Ihréne Karltorp, Hanna Varis, Carina
Andersson och Annika Karlsson. De var
självklart med på tåget och de skapade
kvällens roliga Näshultakryss och bokade
Håkan Andersson som trubadur.
För att skapa känslan av gemenskap bad
vi Christer Nordqvist på Magdakullan att
kvällen till ära komponera en meny som
kunde förbeställas och hämtas ut samma
kväll. Menyn bestod av Caesarsallad med
vitlökslevain och till dessert vaniljpannacotta med chokladflarn och färska bär.

Under den kyliga lördagskvällen samlades vi i ÅKE-gruppen – Åse Haukebö
Roos, Kristina Larsson och Elin Ericsson
på Hökärr, tillsammans med teknikern
Alfred Magnusson från Dizzy Duck Productions för att sätta upp vår lilla ”studio”.
Kvällens underhållare Håkan anslöt också
och var med oss på plats hela kvällen.
Sändningen började kl 18.00, men redan klockan 17.45 så kunde man se och
höra Håkans ljuva stämma. Inte ett öga
torrt när han sjöng ”Jag är fattig bonddräng.”
Vi inledde med att visa en fantastiskt fin
film från vårt vackra Näshulta som Mikael Lander gjort.
Därefter var det bara att hålla i hatten
och hoppas att tekniken skulle vara med
oss. Det kändes märkligt att stå där ensamma och prata in i kameran, men för att
citera Kristina:
”Vi känner oss lite som Arne Weise på julafton – Vi är här ensamma, men vi vet att
ni finns därute!”
Kvällens första programpunkt var en redovisning av året som gått med projektet
Näshulta Vision, hur vi ligger till med vår
måluppfyllnad och vad vi har framför oss
i år.
Vi återanvände förra årets presentationsmetod, nämligen vårt analoga styrkort – Näshultarullen!
För att spara lite tid hade vi filmat rul�-

len, så vi filmade alltså ett analogt moment och visade det digitalt. Knäppt, men
också lite kul med någon slags ”hemmagjord” känsla mitt i allt det tekniska.
Mellan de fasta programpunkterna så
klipptes festkommitténs förinspelade frågor till krysset in, och krysset bestod av
Näshultabaserade frågor.
Nästa punkt på programmet gällde att
klubba igenom förnyat förtroende för
ÅKE-gruppen att arbeta vidare under projektets sista år. Med oss via länk hade vi
Göran Hogestadh, som agerat ordförande
under de två tidigare Bystämmorna. Här
strulade tekniken lite och vi fick ingen
bild på Göran. Men han hördes som tur
var bra! Stämman klubbade igenom förnyat förtroende och vi i ÅKE-gruppen ser
fram emot att ro det här sista året i land.
Därefter var det dags för en efterlängtad
punkt, både i projektet och under sändningen, nämligen lanseringen av bygdens
nya hemsida – nashulta.se! Vi snackade
lite kort med Johan Ellingsen från Ellingsen Webbstudio, som arbetat med sidan
tillsammans med oss. Han presenterade
sedan sidan genom att visa funktionalitet
och hur man navigerar. Vi tycker att sidan
är jättefin och hoppas att den ska fylla sitt
syfte, både för näshultaborna själva, men
också för den som är nyfiken på vad som
finns i bygden./forts sid 3

Näshulta Visions
ÅKE-grupp – Åse
Haukebö Roos,
Kristina Larsson
och Elin Ericsson
informerade på den
digitala bystämman.
Magdakullans
caesarsallad med
vitlöksbröd samt
vaniljpannacotta
med chokladflarn och
bär erbjöds deltagarna till sponsrat
pris. Foto: Christer
Nordqvist.
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distribueras utan kostnad till hushåll
i Näshulta med 4 nummer per år
REDAKTION
Hagen Ord & Bild
Magda Hagen | 643 97 V Näshulta
076 039 96 93
info@hagenordobild.se
ANSVARIG UTGIVARE
Lena Lindholm
lena@hagenordobild.se
FOTO
Där inget annat anges har Johnny
Lindholm tagit publicerade bilder.

Gårdsbutik  Café  Restaurang
Magda säteri, Näshulta, tfn. 016-800 18

Dags för service? Lämna bilen till oss!
Vi servar alla bilmärken

UPPLAGA 900 ex
TRYCKNING
Linderoths Tryckeri, Vingåker

1/1
1/2
1/4
1/8

ANNONSPRISER
182x270
1440 kr
182x135
840 kr
90x120
480 kr
90x60
300 kr

Näshultas föreningar annonserar
kostnadsfritt. Vi tar ut en arbetskostnad för att göra annonser.
BANKGIRO 5399-3788

Laga stenskott eller byt din vindruta hos oss!
Vi har kalibreringsutrustning och tar emot alla bilmärken.
Alltid GRATIS torkarblad vid vindrutebyte.
Vi har även egen lack- och skadeverkstad och samarbetar
med försäkringsbolagen.
Om du vill slippa att köra in bilen till verkstaden i
Eskilstuna, kan du lämna och hämta bilen hos oss i
Näshulta. Lånebil finns att boka.
Vi säljer tyska
kvalitetscyklar

UTGIVNINGSTIDER 2021
nr 2 vecka 24, mtrl 20/5
nr 3 vecka 36, mtrl 12/8
nr 4 vecka 48, mtrl 4/11

KS

Mått Johanssons väg 24, Eskilstuna
016-51 03 60 www.gjbilverkstad.se
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Bygdebladet på nätet:
www.hagenordobild.se
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Bor du utanför Näshulta
och vill meddela adressändring,
kontakta Näshulta Hembygdsförening, se sid 4.

FÖRBUN

forts från sid 1/
När alla kryssfrågor därefter var ställda,
var det dags att ge festkommittén lite tid
att dra en vinnare. Under den tiden underhåll Håkan med några härliga visor, bland
annat ”Mjölkebil” där deltagarna uppmanades till allsång hemma i stugorna.
Kvällens sista punkt blev att utse en
vinnare och vi hade en uppsluppen festkommitté med oss live. Vinnaren av ett
presentkort på 1 000 kr på Magdakullan
blev Elisabeth Riedl.
Vi kan se tillbaka på en lyckad stämma
som kunde genomföras med hjälp av flera
personer som vi vill tacka:
Mikael Lander för den fantastiskt fina filmen i början av kvällen och för hjälp med
filmning av Näshultarullen och Näshultakrysset med festkommittén.
Göran Hogestad för att du gav legitimitet
till stämman och ledde oss igenom omröstningen.

Tack till Johan Ellingsen för presentationen av hemsidan och Håkan Andersson
för skönsången.
Stort tack också till Christer Nordqvist på
Magdakullan för fint samarbete och god
mat.
Och hur hade kvällen varit utan vårt
härliga Näshultakryss?! Ett rungande tack
till vår engagerade och fina festkommitté!
Och utan vår tekniker Alfred Magnusson
hade vi stått helt handfallna.
Vi vill också ta tillfället i akt och passa på att tacka alla er som varit med oss
under året med Näshulta Vision. Ni som
kommit på våra stora träffar och företagsträffar, ni som lyssnat och kommit med
input. Utan er, inget projekt.

Vi kan väl summera med att säga att
förra året inte blev som vi hade tänkt. Inte
för någon av oss. Den här våren ser ut att
bli likadan, och vi får bara jobba vidare så
gott vi kan utifrån förutsättningarna.
Tillsammans gör vi det bästa av saken,
och vi i ÅKE-gruppen ska fortsätta ägna
det här året åt att nå våra delmål i samarbete med er och försöka inspirera och
hjälpa till med utvecklingen så mycket
som vi bara kan.
Allt gott!
ÅKE – Åse, Kristina och Elin
Näshulta Vision

Alfred Magnusson från Dizzy
Duck Productions AB filmade
och såg till att tekniken
fungerade på den digitala
bystämman.
Håkan Andersson, Rotarbol,
underhöll med visor.

Nu har ni en ny chans att tycka till om Eskilstunas Översiktsplan. Ta tillfället i akt att
påverka Näshultas möjligheter att bebyggas och utvecklas i framtiden!
Av förklarliga skäl kan vi inte bjuda in till fysiskt möte den här gången, men vi uppmanar alla som känner att den
nuvarande Översiktsplanen inte gynnar Näshultas utveckling, att ta sig tid att läsa, och lämna in svar. Ju fler vi blir
som skriver, desto större chans att påverka.
.....................................................................................

Granskning Översiktsplan 2030 Eskilstuna kommun

Arbetet med att revidera översiktsplanen för Eskilstuna kommun pågår. Översiktsplanen anger inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen täcker hela kommunens yta. Planförslaget är nu ute på granskning och vi vill gärna ta del av dina synpunkter.

Granskningen för Eskilstunas reviderade översiktsplan, pågår under perioden 18 januari
och 31 mars 2021.
Översiktsplanen är digital och samtliga handlingar finns under granskningsperioden tillgängliga via hemsidan:
www.eskilstuna.se/framtid
.....................................................................................
Med vänliga hälsningar;
Åse, Kristina och Elin
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Näshulta Hembygdsförening
www.hembygd.se/nashulta

Adressändring. Medlemsregistret i Näshulta
Hembygdsförening sköts av: Ann-Britt Eriksson,
Svalbo Gård, 635 17 Näshulta, 070-8304086,
nashultahembygdsforening@hotmail.com

Bli medlem i Näshulta Hembygdsförening!

Föreningens uppgift är att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till
kommande generationer.
Detta gör vi genom att:
• Ge ut skrifter och publikationer om Näshulta, dess natur,
kultur, närings- och föreningsliv.
• Ta fram souvenirer med näshultaanknytning som kan
användas för att stärka sammanhållningen och stoltheten
i bygden, t ex flaggor, berlocker och vykort.
• Hålla ett nära samarbete med friskolan för att ge barnen
en historisk, såväl som aktuell, information och kunskap
om bygden de bor och lever i.
• Arrangera ett antal olika aktiviteter som på olika sätt
främjar gemenskapen i bygden samtidigt som kunskapen
om bygdens historia, men även nutiden, förmedlas. Ett
exempel på detta är Näshultadagen som årligen arrangeras i augusti, samt julmarknaden vid Hökärr i december.
Ett medlemskap i Näshulta Hembygdsförening kostar
endast 150 kr/år och ger dig tillgång till föreningens alla
aktiviteter samt stärker föreningens arbete för en levande
bygd. För att bli medlem: betala till post- eller bankgiro
enligt nedan och ange namn, adress och gärna mailadress.
För ytterligare information kontakta vår ordförande,
Torbjörn Andersson 070 630 16 34 eller vår kassör
Ann-Britt Eriksson, via mail till
nashultahembygdsforening@hotmail.com

ÅRSMÖTET 2021
Styrelsen har aviserat att årsmötet ska hållas den
14 mars. Med anledning av pågående pandemi och
de restriktioner och lagkrav som gäller, ser vi ingen
möjlighet att genomföra ett årsmöte den angivna
tidpunkten.
Möjligheten att genomföra ett digitalt årsmöte ser vi
inte heller som praktiskt möjligt, dels för att vi är en
stor förening med flera hundra medlemmar, dels för
att vi tror att alla inte har tekniska förutsättningar för
att delta digitalt.
Med hänsyn till detta har styrelsen beslutat att flytta
fram årsmötet, än så länge på obestämd tid. Vår
ambition är att kunna genomföra detta, på något
sätt, i slutet på maj men då vi i nuläget inte vet hur
pandemin utvecklats och vilka restriktioner som
gäller då, kan vi i detta läge inte ge ett datum för
genomförandet.
Vi återkommer i god tid innan mötet, via hemsidan,
via Facebooksidan och genom personlig inbjudan.
Har du synpunkter på styrelsens sammansättning, hör av dig till valberedningens ordförande
Claes-Göran Eriksson på mailadress
cgeriksson44@gmail.com
eller via telefon 072 302 70 63.

https://www.hembygd.se/nashulta
Välkommen till Näshulta Hembygdsförening!
Näshultagården, 635 17 Näshulta
Pg 13 72 24-2
Bg 323-9795		

Swish: 123 602 23 70
Org. Nr: 802415-9967

Bidra till en mer medmänsklig värld!
Stöd vårt arbete för de som behöver den mest i
Sverige och i 190 länder över hela världen.
Pg 185035-3 Swish 1230084004

BLI MEDLEM I NÄSHULTA RÖDAKORSKRETS!
Kontakta vår kassör Roger Thörn tel 070-5701651
roger.g.thorn@gmail.com
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Näshulta Hembygdsförening sänder ett TACK
till följande personer som skänkt bidrag till
badet i Svalboviken. Till sommaren kommer
det att finnas en ny tvärbrygga.
Marianne Andersson
Ida Brännäng
Inge-Gerd Claesson
Ulf och Gerd Fagerström
Rolf Nordgren
Fredrik Pettersson
Lena Pettersson
Karin Thelin Helgsten
Roger och Carina Thörn
Ulla Widén
Lennart Wilhelmsson

NÄSHULTADRÄKT SÄLJES
Kjol, väst/livstycke, förkläde, halskläde, mössa
och axelkappa i ca stl 40. Allt handvävt och
handsytt av Ingrid Ruder och i gott skick.
Pris: 2 500 kr eller förslag. Beloppet kommer att
skänkas till Näshulta Bygdeblad.
Dräkten finns för påseende hos Lena Lindholm,
Magda Hagen, tel 076-039 96 93

Ingrid Ruder, Anna-Karin Carlsson och Britt-Marie Carlsson iförda
näshultadräkten som premiärvisades 1986. Arkivbild.

Näshultadräkten premiärvisades 1986
Redan på 1930-talet undersökte bl a Gunnel Eneblad och Christina Hedar om det fanns någon gammal dräkttradition i Näshulta.
Tyvärr lyckades man inte spåra någon sådan.
1976 startade Näshulta Vävstuga med Barbro Graflund som
initiativtagare och man bad näshultaborna om hjälp med att
hitta gamla förkläden, huvuddukar m m. Med ett förkläde och
ett halskläde från Prästtorp som förlaga började arbetet med att
skapa en näshultadräkt. Förklädet vävdes 1868 av Hedvig Gustafa Jonsdotter som hade det i brudkistan när hon 1882 gifte sig
med Frans Gustaf Andersson från Prästtorp. Halsklädet vävdes
vid Prästtorp av dottern Anna Sofia Andersson (1886-1962).
Hon gifte sig 1909 med Olof Lars Axelsson och bosatte sig vid
Hagstugan.
Länets hemslöjdskonsulent bjöds in för att bidra med hjälp och
goda råd men svårigheterna och kraven var så stora att entusiasmen försvann. Efter en tid kom intresset för dräkten tillbaka och
förklädet med näshultafärgerna gult, rött och blått började vävas.
Deltagarna i vävstugan enades om Ingrid Ruders förslag om

ett blå- och svartrandigt kjoltyg. 1984 ledde Kerstin Johansson
från ABF den första kursen i dräktsömnad och med hennes hjälp
tog näshultadräkten form.
Dräkten dateras till början av 1880-talet och har vit särk i bomullstyg och livstycke i samma färg som kjolen. Halsklädet kan
delas diagonalt i två snibbar varav den ena kan användas som
huvudbonad. Alternativt kan man ha en vit huvudduk. En tredje
variant av huvudbonad är en s k bindmössa i samma tyg som
kjolen. Till dräkten hör vita strumpor och svarta skor. En axelkappa kan komplettera dräkten liksom en väska i älgnappa med
näshultavapnet broderat på framsidan.
Näshultadräkten premiärvisades i Näshulta Kommunalhus i
februari 1986.
Näshulta Vävstuga är nu nedlagd men verkade i nästan 40 år.
/LENA LINDHOLM
Källa: Ruder, Ingrid. Näshultadräkten. Näshultabygden 1988

ETT RÖTT MUSTIGT VIN

FRÅN ROCCA DI CISPIANO I TOSCANA
För att få med informationen
om den digitala bystämman
som hölls den 13 februari
har redaktionen för Näshulta
Bygdeblad valt att senarelägga distributionen av detta
nummer med en vecka.

SOLATUS 99:-/ST

Cispiano Chianti DOCG, Rocca di Cispiano
Beställs på Systembolaget
• Art nr 72174-01
• 99:-/flaska
• 6 x 750 ml (endast i 6-p)

www.nebbiavinimport.se

Ett fylligt vin med
smak av mörka körsbär,
inslag av vanilj, rostade
toner och ekfat. Bra kropp,
mjuka tanniner och en
lång eftersmak.
Passar utmärkt till grillat
nöt-, fläsk- & lammkött.

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor
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Damgänget som älskar kalla bad

På nyårsaftonen var det dags för ett extra bad i det 3,6-gradiga Svalboviksbadet. Fr v: Ihréne Karltorp, Gerd Fagerström, Ingrid Eriksson,
Elisabeth Riedl, Lena Johansson, Marianne Andersson och Ann-Britt Eriksson.

I Näshulta finns ett gäng på nio modiga
damer som badar en gång i veckan i Svalboviksbadet. Gruppen, som kallar sig
Kalla Bad, har träffats varje måndag sedan i somras för ett uppfriskande dopp,
berättar Gerd Fagerström som är en av
deltagarna.
Damerna träffas vid badet och för att få
upp värmen börjar de med en promenad

på 4-5 km. Därefter är det dags för själva
badet, som i december då vattentemperaturen uppmättes till 3,6 grader, av förståeliga skäl inte blev särskilt långvarigt.
Efter ombyte till torra och varma kläder
smakade sedan fikat extra gott.
Att man efter badet känner sig både
varm och pigg intygas av samtliga. Kalla
bad ska dessutom vara bra för immunför-

svaret. Gänget planerar att fortsätta bada
så länge isen inte lägger hinder i vägen.
I gruppen ingår förutom initiativtagaren Ingrid Eriksson, Marianne Andersson, Ingrid Berglund, Ann-Britt Eriksson,
Gerd Fagerström, Lena Johansson, Ihréne
Karltorp, Elisabeth Riedl och Ulla
Widén./LENA LINDHOLM

Vi vill tacka alla som skänkte
pengar till Näshulta kyrkliga
syförening som julgåva. Vi
har fått in 14 300 kr som vi
ska fördela när vi kan ha
årsmöte.
Stort tack till alla givare!
Inga-Lill Folkesson, ordf
Lukas Rönnqvist, kassör
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Näshulta församling
GUDSTJÄNSTER
Under rådande omständigheter och maxantalsgränser
fortsätter vi likt tidigare att varje söndag i Näshulta kyrka
kl. 12.30 ha andakter. Till dessa måste man anmäla sig via
sms till tjänstgörande präst. Antingen till Patrik Skantze på
0730-949281 eller Jenny Ludvigson 0730-949282.
Så fort situationen lättas upp kommer vi återgå till ordinarie gudstjänstliv. Vi lägger ut fortlöpande info på hemsida,
facebook och predikoturer (Eskilstuna-Kuriren fredagar).

DOP, VIGSEL OCH BEGRAVNING
Går fortfarande att boka så länge man håller sig till
rådande maxantalsgräns.
Pastorsexpedition: 016-42 92 00 (vardagar 10-12)
husby-rekarne.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/husby-rekarnenashulta
Facebook: Svenska kyrkan i Husby-Rekarne och Näshulta

VERKSAMHETER
Kontakta respektive verksamhetsledare eller samordnare
för ev. starttider samt övrig info.

ÖNSKAR DU ATT BARA FÅ PRATA LITE?
I tider som dessa vet vi att isolering och känslan av ensamhet ökar. Du kan alltid kontakta någon av oss präster
här, Patrik Skantze eller Jenny Ludvigson för samtalstider.
Dessa kan man antingen ha via någon av de digitala alternativ som finns, eller ta en utomhuspromenad, eller varför
inte helt enkelt ett vanligt hederligt telefonsamtal.
Du kan också höra av dig till Jourhavande präst genom att

BEHÖVER DU HJÄLP MED MATLEVERANS ringa 112 och säga att du vill bli kopplad till jourhavande
präst. Telefontiderna är öppna alla dagar mellan kl. 17-06.
ELLER HÄMTA UT MEDICINER?
Personer i riskgrupp och 70+ kan få hjälp med att handla
och hämta ut medicin. I samarbete med Eskilstuna kommun matchar Svenska kyrkan ditt behov av hjälp med volontärer som kan hjälpa dig. Du kan få hjälp på vardagar
och vi vill gärna ha din beställning två arbetsdagar i förväg.
Du kan betala dina varor eller medicin med Swish eller
faktura. Volontärerna utför tjänsten utan kostnad men du
betalar för dina inköp.
Gå in på svenska kyrkans webbformulär och fyll i dina uppgifter på: www.svenskakyrkan.se/eskilstuna/past-covid
eller ring 016-710 10 00, telefontid: måndag-fredag 08.0016.00.

Du kan också välja chatten mellan kl. 20-01 eller digitalt
brev dygnet runt. Du går då in på: www.svenskakyrkan.se/
jourhavandeprast
Gemensamt är att oavsett forum är det alltid en präst i
Svenska kyrkan du talar eller skriver med. Som alla präster har också prästerna i jouren absolut tystnadsplikt.
Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan
er. Alla samtal är naturligtvis gratis och syns inte på din
telefonräkning.
Med bön och omtanke
Patrik Skantze, kyrkoherde

•
•
•
•
•
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Nytt namn - samma
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H-C Skogsvård Näshulta AB
Röjning / Trädfällning
Utrustning / Service av småmaskiner
Skyddsjakt
Skötsel av grönytor
RUT-avdrag kan ordnas

Hans-Christer Andersson 070-949 00 56 hcskogsvard@yahoo.com
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Nedan visas korrektur på beställd reklamplats.
OBS! Annonsören har ensam ansvaret för riktig korrekturläsning. Vi rekommenderar därför att
korrekturet läses igenom noga, och att tydliga rättelser görs vid eventuella fel. Det är din
marknadsföring det gäller!

NÄSHULTA GYMNASTIK O IDROTTSFÖRENING
Rättat korrektur skall vara oss tillhanda senast 2013-02-01!

Bli medlem du också! Sätt in medlemsavgiften på Plusgiro 17 79 94-1 och ange namn, adress och
födelseår. Junior tom 16 år 150 kr, senior Om
från
17 år 300 kr, familj (2 seniorer samt familjens juniorer) 600 kr.
vi inte hör något ifrån Dig innan korrekturtidens utgång kommer annonsen att bli tryckt i enlighet
med utsänt korrektur.

Besök oss på www.ngoif.com

Mina ljus är gjorda med kärlek och omtanke om vår miljö
i 100% stearin, gjutna och dekorerade av mig.
Välkommen med din beställning på www.ljustorpet.se
eller kontakta Pernilla 0703-120 345.

Mediamäklarna Borås AB, Postadress: Albanoliden 1, 506 30 Borås, Telefon: 033-12 78 80, Fax: 033-12 78 81, Epost: info@mediamaklarna.se
Innehar F-skattsedel, Momsreg: 556628-9269, Bankgiro: 5434-3918, Postgiro: 198322-0, Bolagets säte i Borås,

Vi utför både små och
stora byggjobb.
Bra kontakter i branschen
med andra yrkesgrupper.
Tobias Andersson
070-291 66 70
info@tmabyggserviceab.se
tmabyggserviceab.se
Vi finns på facebook

• Friggebodar • Villor
• Renoveringar • Utbyggnader
• Plåtslageri • Brädgård
Välkommen till Hökärr i Näshulta!

Produktion av nötkött i Näshulta
Välj och beställ en köttlåda som passar dig på www.trebonder.se
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