Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö • 021-470 99 00 • info@skultunabladet.se • www.skultunabladet.se

Nr 10 • Onsdag 18 maj • vecka 20 • Årgång 49 • 2016
Nästa nummer: onsdag 1 juni 2016.

Sista dag & tid för annonsmaterial: fredag 27 maj kl.12.00

Inbjudan
Kommundelsförvaltningen och Svenska kyrkan i Skultuna bjuder in alla som är intresserade
av att vara fadder till en eller flera av de nyanlända ungdomarna till en informationsträff på

Skultuna bibliotek den 23 maj kl. 18:00 - 19:00.

Det är inte något stort åtagande utan det kan exempelvis handla om att
äta en middag ihop, hjälpa till med läxor, en promenad eller något annat.

Varmt välkomna!

I detta nummer kan du också
läsa om bland annat:
- Kåseriet “Att uppleva är mitt sätt
		 att leva”
- Arrangemang i Norrbo församling
och kommundelens verksamheter.
- Möten i flera föreningar
- Erbjudanden från företag på orten
- Sommarvikariat
- Sommartider på Vårdcentralen
- Rapport från Dragspelsstämman
- Information nr 4 om HVB-hem
- Fotbollsmatcher
- Loppis

Foto© Elisabet Sannesjö

... och Melodikrysset så klart!
		

			

				 Hej!

				 Oj då, den där sommaren som kom så supersnabbt drog visst vidare lika snabbt och
lämnade en isande kyla kvar. Igen. Suck! Den varma tröjan åkte fram ett tag till och nu är det bara att längta efter att
värmen kommer tillbaka ... och det gör den ju så klart! Det blev i allafall sill och gräddfil, grilalt kött och rabarberpaj
på Pingstafton. Det var både gott och trevligt! Trots att vi som vanligt är trötta på kvällarna så här års orkade vi i allafall se hela Melodifestivalen. Att omröstningen gjorts smidigare var välkommet och det gick ju riktigt bra för Sverige.
Frans gjorde bra ifrån sig med “If I were sorry” och en femteplats är inte fy skam. Hurra! Vi kan dessutom vara stolta
över de duktiga programledarna. Rosorna har ju formligen haglat över Petra Mede och Måns Zelmerlöw!
Kåsör denna gång är en man med rötterna i Norge, som bor och verkar i Skultuna. Våra vägar korsades för några år
sedan då han blev invald i styrelsen för Skultuna Företagarförening. Han är en driftig person med god förmåga att
reflekter och tänka i nya banor! Här bjuder han på några av sina funderingar. Välkommen Thomas Gislerud!
Elsabet Sannesjö
ansvarig utgivare

“Att uppleva är mitt sätt att leva”

Hej, jag heter Tompa och jag samlar på upplevelser. Mitt livsmotto är ”att uppleva är mitt sätt att leva”. Jag
tänker mycket på att tiden på jorden är begränsad, och att man aldrig vet vad som finns runt nästa sväng.
Det går inte att spara allt till man blir pensionerad. Du måste göra det du drömmer om nu, inte sen.
Jag är en av de få som driver verksamhet i Skultuna. Vi säljer mattor till events och mässor samt till företag som
behöver hjälp med profilering eller korridormattor. Vi är 3 anställda och vi omsätter runt 10 millioner kronor.
Alla i företaget bor också i Skultuna kommundel.
Jag har den stora förmånen att få jobba med min kära fru Helene. Hon är född och uppvuxen i Enköping, men
vi träffades på Korfu i 1996 då jag jobbade som reseledare för Ving. Det var en mycket lärorik period i mitt liv
och kanske också mycket av grunden till att jag blev entreprenör och små-företagare. Att jobba som reseledare
var en period fylld med fest och roligheter, men också en otrolig inspirerande och intensiv tid där det personliga
mötet verkligen står i fokus, och det handlar om bemötande och att kunna resonera med människor. Jag fick
uppleva att lägga in gäster på mentalsjukhus, hantera dödsolyckor på moppe, folk som supit ner sig och klagomål på stökiga ungdomar. Jag åkte ut första gången när jag var 19 år och reseledarjobbet har gett mig mycket
erfarenhet i livet. Är du ung i dag, vill jag råda dig att åka ut någonstans i världen och uppleva. Det växer man av.
Vi älskar att åka skidor. Vi älskar att vara vid sjön. Vi älskar att chilla. Vi älskar att jobba.
Det gäller att hitta balansen i livet som ger förutsättningar för det du vill åstadkomma i livet.
Alla har vi lika mycket tid i dygnet. Vi har våra 24 timmar. Ändå säger folk att de inte har tid, hinner inte och att
man har så mycket. Men det handlar om prioriteringar. Jag jobbar själv med att få tiden att räcka till för allt jag
vill göra, eller alla man vill träffa. Jag har ett mål om att ha relevanta möten. Med relevant menar jag att det ger
mig mervärde på något sätt.
Fundera på din tid. Kanske gör du något du inte gillar med din tid! Då är det kanske värt att göra något åt det!
Jag är en generös person och vill gärna hjälpa till om det går. Jag vill inte varken skryta eller tala om vad som är
rätt eller fel vad gäller välgörenhet eller att hjälpa. Men jag tycker man ska se över sitt eget “hus” och se om
det finns möjligheter att hjälpa andra med allt från kläder, skor eller ev. pengar. Ingen kan hjälpa alla, men alla
kan hjälpa någon.
Jag tycker det är alldeles för mycket folk som tycker alldeles för mycket. Speciellt på sociala medier och på nätet
generellt. Min syn är att om du verkligen har en åsikt, så är inte sociala medier det bästa för den personliga
integriteten. Det blir så lätt missuppfattat och feltolkat. Men, visst ska du få ha en åsikt. Utan åsikter eller
diskussioner kommer vi inte vidare mot ett bättre samhälle. Problemet är ofta att dem med tråkiga värderingar
syns mest!
Ett citat från min favoritmusiker säger något som: “Folk är aldrig så glada som när dom pratar om saker som
dom inte vet något om!” Det ligger något i det!
Jag vill önska dig en god sommar och hoppas du får många fina dagar och timmar att reflektera över det liv
du vill ha.
Thomas Gislerud
		

		
		

Skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är Svanen-licensierat,
kvalitetsledningssystem OMS- och FSC®-certifierat.
www.atta45.se
Kontakta Johnny Forsberg, johnny.forsberg@atta45.se, 021-81 55 28, för hjälp med er trycksak

Skultuna Företagarförening
Avslutande medlemsmöte
torsdag 26 maj kl. 18.30 i
Företagshuset, Vagersta.

Föreningenupphör30juni2016.Avvecklingsarbetet
redovisasochvitittartillbakapåvårtarbeteochframåtpå
alternativ.Välkommen! StyrelsengmElisabetSannesjö,ordf.

Harakers
Bygdegårdsförening
kallar till Extra Årsmöte
25 maj kl. 18 i Bygdegården
med anledning av förslag från styrelsen på stadgeändring av
§2 ÄNDAMÅL till ny lydelse:
Föreningen, som är en ideell
förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva
en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna
mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, Svenska kyrkan, kommunala
myndigheter och inrättningar samt till organisationer och
enskilda, som önskar använda lokalen.
Dessutom ska föreningen verka för bygdens kulturella utveckling och ungdomsverksamhet genom samverkan med Harakers
Hembygdsförening och genom förmedling av program till dem
som hyr lokalen.
För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med
liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas
Riksförbund.Välkomna!StyrelsenförHarakersBygdegårdsförening

Hemligheten med att vara lycklig är
förmågan att kunna glädjas med andra
Georges Bernanos
(1888 - 1948)

SKULTUNA IS

Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna Telefon: 076-945 76 76
e-post: Skultunais@hotmail.com
www.skultunais.se

		

		
		
		
		
		
		
		

Lördag 21 maj

KVARNBACKAVALLEN

Söndag 22 maj
Måndag 23 maj
Onsdag 25 maj
Lördag 28 maj
Måndag 30 maj
Tisdag 31 maj

kl. 11,00
kl. 11,00
kl. 18,00
kl. 19,00
kl. 11,00
kl. 18,00
kl. 19,00

SIS F04 - Surahammar FK F04
SIS F04/05 – Skiljebo SK F05 gul
SIS P04/05 – Västerås IK P04:2 gul (Naturgräs)
SIS A-lag – IFK Västerås FK
SIS F03 – Barkarö SK F03/04
SIS P04/05 – Västerås IK P05:1 svart (Naturgräs)
SIS-B-lag – Juventus IF

LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA

Vecka 25 (20-23 juni) kommer vi att arrangera Landslagets Fotbollsskola!
Varmt välkommen med din anmälan på fogis.se/landslagets-fotbollsskola
Vid frågor, kontakta kansliet!

Ny styrelse - se vår hemsida

LOPPIS

Lördag 4 juni kl. 12.00 – 15.00, i Kvarnbackahallen (ishallen) Skultuna
Boka bord senast måndag den 30 maj hos SIS kansli. 50:-/bord. OBS! Begränsat antal bord!
Betalning sker via Swish, Bankgiro eller kontant den 4 juni.
SIS anordnar fika till självkostnadspris.

Hjärtligt välkomna!

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare
- och även mopeder!

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.

Öppet: Vardagar kl. 08.00 - 17.00

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
Svenne
Välkomna !

Frisör & Shop
Nu går det även att boka tid
på nätet, antingen via
hemsidan eller facebook.

Välkommen
till en frisör nära dig
- för hela familjen !
Rose-Marie Alm
Diplomerad hårolog

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

ViVisäljer,
säljer, monterar
monterar
renoverar
ochoch
renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och
kaminer
kaminer.
Vi utför
även
Vi utför
även
murmuroch
och putsarbeten

putsarbeten

Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14 | vasteras@eldabutiken.se

Kort rapport från Dragspelsstämman på La´gårn i Skultuna 23 april 2016

Drag i Lagår´n du, de du, sen du...
Så har vi gjort det igen
för 4:e året i Skultuna la´gårn - och den 6:e i klubbens historia!
Visst har ryktet spritts som ringar på vattnet och den här gången kunde vi glädja oss åt många spelgrupper
och ett snabbt fulltecknande av spellistan.
Cirka 100 spelmän från Västmanland, Södermanland och Dalarna deltog.
Under scenframträdena fanns möjlighet att dansa spontant och det var en hel del som hörsammade det.
Alltid bra med så medryckande musik att publiken inte kan sitta still!
Mycket dragspel blev det. Alla grupper spelade med den äran. Det är lika härligt att höra gamla kända
låtar som litet mer udda repertoar. Energi fanns det också runtomkring i rummen där det buskspelades
för glatta livet, allt medan snön i perioder vräkte ned utanför.
Ett par hundra personer var med och det fanns något för alla. Musik, dans, fika och mat.
En och annan fick också med sig en bra lotterivinst hem.
Stort tack till alla som kom till Skultuna och hjälpte till att göra dragspelsstämman så lyckad.

Bussresa till Enköpings parker 26 maj

Flera mötesplatser i Västerås samverkar för en utflykt till Enköping!
Upphämtningen sker på Din mötesplats mellan kl. 08.30 – 10.00.
Tid för avgång meddelas till Din mötesplats en vecka innan avgång.

Pris för resan = 400 kr inklusive lunch & trädgårdsguidning.
Betalning sker till Din mötesplats vid bokningen, som är bindande.

Ange då telefonnummer, särskild kost och om du har något hjälpmedel.

Boka så fort som möjligt, men senast den 19 maj. Först till kvarn!

Målhammar:

Första stoppet blir vid Målhammar kl. 10.30 där vi äter lunch kl. 11.30.
Lunchen består av en buffé med ett par olika matpajer, exempelvis ost & skinka,
lax & spenat, getost & rödbeta med tillhörande sallad och tsatsiki.
Hembakat bröd med smör, dryck och kaffe på maten ingår.
Gula Stallets Butik & Kafé ligger i vacker miljö vid Målhammars Gård, mellan Västerås och Enköping.
Här kan vi besöka djuren i hagen eller botanisera bland närproducerade och säsongsanpassade
delikatesser i gårdsbutiken. Utbudet är brett, i första hand närproducerat och därefter ekologiskt,
med såväl matnyttiga produkter som små och stora presenter. Gula stallet bakar själva sitt bröd.

Enköpings parker:

Monika Bergström Andersson

Kl. 13.00 är vi på plats i Enköping.
Vi får guidning genom parkerna i det Blå Tåget som även fungerar för rullstolar.
Busslasten delas upp i två guidningar kl. 13.30 och 15.00 (Tiden kan komma att ändras)
Den ena halvan åker tåg den andra halvan har fri tid att göra vad som faller en in.
Bussen går tillbaka kl. 16.30 från Enköpings turistbyrå.
Medtag bra skor, kläder och ev. ett litet mellanmål om Du behöver det!

Västerås Dragspelsklubb

Bussresan är ett samarrangemang mellan mötesplatser i Västerås med omnejd:

På bilden ses scenspel av spelgruppen Spelglädje som spelade medryckande musik
både för sittande åhörare som spontant dansande publik som inte kunde sitta still.

Foto: Leif Aktermo

Parkgårdens mötesplats, Vallonens mötesplats, Rönnbys mötesplats, Bäckbys mötesplats, Råbys
mötesplats och mötesplatsen på Hjärtpunkt Skiljebo.

För anmälan kontakta Pia Willén, tel 021 39 39 10 eller Din mötesplats.

		
			

Information nr 4 om öppnande av HVB-hem
i Skultuna för ensamkommande flyktingbarn

			
Hej!

Ta hål i öronen tryggt och säkert !

Öronhåltagning

www.romfartuna.se

med allergifria örhängen från

Den sista etappen av byggandet och uppstarten av Bruksgårdens HVB-hem för ensamkommande flyktingar är
nu snart avslutad. Det innebär att HVB-hemmet har cirka 30 platser. Byggnationerna pågår fortfarande och
beräknas pågå under en tid framöver men det kommer främst att handla om markarbete för att iordningsställa
och återställa marken runt byggnaden. Som jag nämnt i tidigare informationsbrev så är det individ- och familjenämnden som beställer verksamheten av kommundelsförvaltningen och antalet platser beror på hur sociala
nämndernas förvaltning bedömer behovet.

Medlemmar & ortsbor

Öronhåltagning

inklusive örhängen:

2 hål 295 kr
1 hål 149 kr

De flesta av ungdomarna går i skola i Skultuna medan några åker in till Västerås för skolgång. Utifrån antalet
elever så har vi kunnat starta upp ytterligare en inriktning på vår gymnasieenhet vilket är väldigt positivt.
För några veckor sedan startade en fadderverksamhet som ska ge ensamkommande ungdomar möjlighet att
lära känna personer och/eller familjer som bor i Skultuna med omnejd och vice versa. Fadderverksamheten är
redan väldigt uppskattad och det vore väldigt bra om vi kunde erbjuda fler ungdomar och boende i Skultuna
med omnejd denna möjlighet. Vi skulle därför vilja bjuda in alla som är intresserade av att vara fadder till en
informationsträff på Skultuna bibliotek den 23 maj kl. 18:00 - 19:00 (se även en sepratat annons om detta)
Det är inte något stort åtagande utan det kan exempelvis handla om att äta en middag ihop, hjälpa till med läxor,
en promenad eller något annat.
Hjärtligt välkomna med frågor eller funderingar till mig.

Tobias Åsell, direktör, Skultuna kommundelsförvalning
tel 021-39 38 05

tobias.asell@vasteras.se

Utställning av Skolplanscher

Välkommen till Vallonens mötesplats

Välkommen !

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Mobil: 0735 - 45 45 03

Besöksadress:
Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

vecka 21, 25/5 – 27/5
Vi byter planscher på tisdagen vecka 21.

Vi visar också en liten film i
anslutning till utställningen!
Följande onsdagar och fredagar kan du
titta in i samlingssalen från kl. 13.30
där filmvisningen startar kl. 14.00:
• onsdagen den 18/5 • fredagen den 20/5
• onsdagen den 25/5 • fredagen den 27/5
För den som vill finns det möjlighet
att köpa kaffe efteråt och sitta ner
och prata om skolan förr.

Välkommen!

Utställningen är ett samarbete mellan Skultuna hembygdsförening och Vallonens mötesplats

Många är nya i Hembygdsföreningens styrelse och
tiden går snabbt mot sommarlov och semestrar.
Innan dess vill vi gärna träffa dig både för information
och för att prata om vad som är särskilt viktigt att vi
lägger krutet på!
Det här vill vi gärna ta upp denna gång!
-		Programpunkter för social samvaro, kontakt & nöje.
		Vad är planerat? Vad önskas?
- Viktiga frågor för bygden och föreningen.
		Vad tycker du är särskilt viktigt - Skola/förskola?
		Bygga/bo? Kommunikationer & Riksväg 56? Miljön?
		Samlingslokaler? Kulturarvet? Samverkan med andra?
Annat?
Väl mött hälsar styrelsen

Om inte så titta på www.handelsbanken.se/kort
och se om du kan skaffa ett bättre kort än idag.
Vi rekommenderar Allkortet eller Platinumkortet

Utställningen pågår
och

onsdag 25 maj, kl. 19.00 - 20.45

Har du vårt bästa kort inför semestern?

Vallonvägen 15-17

vecka 20, 18/5 – 20/5

Välkomna till ett enkelt men viktigt
och vägledande möte
i Tiondeladan vid Romfartuna kyrka

Dessa kort innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring samt bonus
på alla köp.
Platinumkortet har även Concierge service samt tillträde till flygplatslounger.
Ansök om nytt kort direkt på nätet eller kom in till oss på kontoret
Våra direktnummer:

Johan
Ida
Ville
Faxnummer

021 – 16 44 51
021 - 16 44 52
021 – 16 44 53
021 – 16 44 55

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Välkommen!
Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Ville
Torppa

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Erbjudande - maj
Gravid-massage

En bra massage från första veckan i
graviditeten fram till förlossningen
4 gånger 2 000 kr

Kom ihåg Mors Dag 29 maj

Beställ en tid och låt mamma få unna sig
en välbehövlig stund hos oss. Alternativt
ge ett presentkort för framtida bruk!

Boka enklast
dina tider

via hemsidan eller
genom att ringa oss
på tel. 021-761 00

Välkommen !
Linda Magnusson
Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se

Foto:Elisabet
ElisabetSannesjö
Sannesjö
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Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

VALLONENS MÖTESPLATS

Öppna förskolan

• Ingen Sagostund torsdagen den 19 maj.

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

		 Vi har öppet mellan kl. 10.30 - 13.30.
• Välkomna till Familjecentrums Kulturfest
		 Onsdagen den 25 maj kl.17 - 19 utanför biblioteket.
		 Läs mer på vår facebook sida.
• Följ med oss på Sagostund torsdagen den 26 maj kl.9.30 - 11.00
på Biblioteket. Det är bara att komma!
• Sopplunch, måndagen den 30 maj kl.11.30.
		 Vuxna 25 kr. Ingen anmälan. Det är bara att komma.

På “G”

•

Skultuna
kommundelsnämnd
Nämnden sammanträder
onsdag den 25 maj kl. 16.30
på kommundelskontoret.
Varje nämnd börjar med
allmänhetens frågestund.

Välkomna!

Kulturfest för alla i Skultuna med omnejd!
Onsdag 25:e maj klockan 17 - 19 utanför biblioteket

(vid regn i Kvarnbackahallen)
Kom och smaka mat från många olika länder och lyssna på musik.
Vi kör Open Mic
- alla som vill spela och sjunga är välkomna fram på scen!
Det mesta är gratis
- men vi säljer grillad kycklingkorv med bröd för 5:Välkomna önskar Familjecentrum i Skultuna

•

OBS! För aktuell information:
Håll koll på Öppna förskolan Skultuna på Facebook

Sommarvikariat i Stöd och Service
Referensnummer: A57 36 40
Vi söker dig som vill jobba med ett omväxlande jobb som gör skillnad för andra.

u För att få vikariat krävs att du är 19 år och är intresserad av att jobba med människor

		 som har funktionsnedsättningar.

u Har du erfarenhet av att jobba med människor så är det meriterande.
u Du skall vara lugn och ansvarstagande och du skall tycka att det är roligt
		 med ett omväxlande arbete.
För mer information kontakta:
Brigitte Eilegård, enhetschef 		
Anita Eriksson, bemanningssamordnare
Fackliga företrädare:
Carina Thyselius, Vision		
Christina Sandberg, Kommunal

021 - 39 38 60 brigitte.ejlegard@vasteras.se
076 - 569 06 19 anita.eriksson2@vasteras.se

carina.elisabeth.thyselius@vasteras.se
christina.sandberg@vasteras.se

Ansöker gör du på Västerås stads hemsida under lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Vallonvägen 15 - 17

Telefon 021 - 39 39 10

Det händer på Vallonens mötesplats !
Onsdagen den 18 maj
		
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
					
			
		

kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.00 – 16.00 I Pad kurs, nybörjarkurs 6/8
kl. 13.30 Boule
kl. 14.30 Vi dricker kaffe på uteplatsen
kl. 18.00 Rotary har styrelsemöte
Torsdagen den 19 maj
kl. 09.00 Mjukgympa
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning med Annica
kl. 14.00 PRO har våravslutning utomhus
Fredagen den 20 maj
kl. 09.15 Manikyr och hänt i veckan
kl. 10.30 Chigong
kl. 12.00 -13.00 Rotary har lunchmöte
			
med föredrag
kl. 13.00 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 21 maj
Vi spelar på V75.
Lämna 20 kr till Pia eller Lillemor
om du vill vara med.
Anmälan senast 20 maj
kl. 17.00 – 18.00 Vi äter pizza,.
			
Pris 50 kr med kaffe & kaka
kl. 18.00 – 19.00 Vi tittar på travet
Måndagen den 23 maj
kl. 09.00 Golf på innebana
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00 Högläsning på 15
kl. 14.00 Trädgårdstäppan

Tisdagen den 24 maj
kl. 09.00 – 12.00 I Pad-kurs, nybörjarkurs 7/8
kl. 09.30 		
Förmiddagsmys på 15
kl. 10.00 – 12.00 Försäljning av Jerrys kläder
kl. 11.00 		
Högläsning på 15
kl. 13.00 – 16.00 Ipad, fortsättningskurs 4/6,
			
i samlingssalen
kl. 13.30 		
Bingo, hobbyn
kl. 18.00
Stickcafé

Onsdagen den 25 maj
kl. 10.00 – 11.30 Film i samlingssalen
kl. 13.30 Boule
kl. 14.30 Vi dricker kaffe tillsammans

Kulturpub/grillkväll för alla

		
		
		
		

kl. 16.30 -19.00
Vi bjuder in boende, anhöriga
och mötesplatsens besökare
Korv med bröd
kl. 16.30
Kaffe & kaka
kl. 17.30
Uppträdande
kl. 18.00 – 19.00
av ”Bäst före” (Lokala förmågor)

Torsdagen den 26 juni
Vi åker på heldagsutflykt till Enköping
Föranmälan
Se separat annons
Fredagen den 27 maj
kl. 09.15 Manikyr och hänt i veckan
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 30 maj
kl. 09.00 Golf på innebana
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
Tisdagen den 31 maj
kl. 08.30 		
Väntjänstmöte
kl. 09.00 - 10.00 Brukarråd
kl. 09.30 		
Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00 		
Högläsning på 15
kl. 13.00 – 16.00 Obs! Ändrad tid
			
Ipad fortsättningskurs 5/6,
		
i samlingssalen
kl. 13.30 “En text säger så mycket”
kl. 14.30 Vi dricker kaffe tillsammans

Välkommen!
Se även
separata annonser och information
om:
• Heldagsutflykt till Enköping
• shÅppen
• Informationsbrev nr 4 om HVB-hem
• Utställning om skolplanscher
• En inbjudan till information
om att vara fadder

Trädgårdssäsongen är i full gång!
Kvalitetsjord
Löst och
förpackat

Fram till midsommar har vi öppet
alla helgfria vardagar, kl. 10.00 - 18.00
lördagar
kl. 10.00 - 13.00
Midsommarafton har vi stängt
För aktuella tider resten av året
se hemsidan eller ring

Växter,
redskap,
dekorationer
m.m.

Vill du boka tid för
studiebesök eller
service?
Välkommen att ringa
vardagar kl. 7 - 16,
föröverenskommelse
om annan tid

En liten men innehållsrik butik med redskap, skorpor, saft, sylt, honung, krukor, härliga pic-nic-korgar ...

Välkommen till oss!

... diverse roliga, vackra och tuffa bilder,
sköna tvålar för trötta händer och mycket annat!

www.aroshandelshus.com

tel. 021-470 48 00
021-740 27

