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                                                Hej!
     Nu finns det hopp om lite mer värme! Visst har jag varit med om snö på Mors
Dag och iskyla på midsommarafton - enstaka dagar som etsat sig fast i minnet - men aldrig har jag varit med om en
kyla och blåst som hållit i sig så envist i maj. Vårbruket började ju bra i april och blev snabbt färdigt. Sedan stannade 
allt av. I vår lilla Handelsbod kan vi sälja tomatplantor av alla de slag, men den som har önskat sig gurkplantor har
fått vänta. Men nu ... utemöbler och utegrill har blivit använda ... den första rabarberpajen har avsmakats ... sill och
gräddfil står i kylen och väntar på nästa soliga dag. “Härliga tider, strålande tider!” skulle nog den gamle revy-
kungen Thor Modeen ha utbrustit. 
Det finns så mycket att vara glad över. Tänka sig: Sverige vann Eurovision Song Contest 2015. I mitt tycke var Måns 
Zelmerlöw en strålande representant för Sverige. Han framhöll verkligen sitt hemland i flera intervjuer och visst
gjorde han ett bra jobb med en bra låt! ”Heroes”- We are the Heroes of our time - positiva ord att nynna på minsann. 
Sommararrangemangen planeras och ger oss positiva förväntningar. Får jag bara lite tid över ska jag plocka fram en 
gammal damhatt och anmäla mig och några vänner till damrallyt under Classic Car Week i Rättvik. Pic-nic i gröngräset 
och traditionsenliga firanden väntar också. Studentexamen, midsommarafton och mycket annat... “Härliga tider...” 
Kåsör den här gången är en kvinna som har musiken i blodet och inte bara det. Framåtandan och den smittande 
glädjen finns där också. Att hon har många järn i elden har gjort att jag har sett henne av och till under åren i olika
situationer och uppdrag. Det senaste lokala engagemanget är rollen som ordförande i den nystartade föreningen 
Harakers Bygdegård. Välkommen Inga-Lill Karlsson!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Några rader från Fröbbenbo
Jag heter Inga-Lill Karlsson, sedan 42 år tillbaka, och bor i Fröbbenbo i Haraker sedan 1984. Förr hette jag Inga-Lill 
Wretling. Men när min blivande man Leif Karlsson och jag skulle ta ut lysning i Lundby församling, eftersom  vi
bodde på Råbykorset i Västerås, så sa prästen  – “Om du vill ha namnet Wretling kvar är det bra om du säger till 
på en gång så är det enklare.” Innan jag hann svara sa Leif att “Duger det inte med Karlsson så får det vara”. Jaha, 
sa prästen och skrev innan jag hann yttra mig. När jag var liten var jag avundsjuk på min lekkamrat som hette 
Karlsson (det hette ju alla utom jag) och hon bodde i Fröbbenbo. Det sägs att man ska vara försiktig med vad man 
önskar sig. Det kan ju gå i uppfyllelse.
Jag växte upp i Abelsberg, som var något av en centralpunkt i Haraker då med lanthandeln, smedja, bilverkstad, 
skomakeri, biodlare med försäjlning av honung, åkeri och ännu längre tillbaks även skrädderi och mejeri. Min 
yrkesbana startade i lanthandeln, som var så mycket mer än butik. Verkligen en social inrättning. Där såldes allt 
från ”brännvin till choklad” som jag skrivit i Abelsbergsvisan. Det var ibland ett tufft jobb, men lärorikt, och där 
fanns hjärta och en plats för alla. Där kunde grannarna prata av sig en stund medan de bjöds på en karamell. Där
kunde bönderna ta en paus i skymundan inne på kontoret medan de tittade i porrtidningar och tog en snaps på
vägen hem från kvarnen när de varit och malt. Det ska jag berätta mer om i min bok om Lanthandeln i Abelsberg,
som jag ska skriva när jag blivit pensionär! Och hur otroligt det än känns så är det bara ett år dit. Vart tog det 
vägen? Ändå har jag väl hunnit med en hel del om jag ska tro min dotter som tycker mitt c.v. ser ut som jag levt 
i 100 år.
1971 flyttade jag till ”Stan”. Varje morgon, som jag stod på Råbyleden och väntade på bussen för att åka till 
jobbet, körde en rad med vackra, röda och gula bussar förbi som det stod Surahammars Trafik på. Jag bara kände 
att en sån där vill jag köra. Och helst den som alltid körde sist. Den var så söt. Jag måste skaffa mig busskort. 
Sagt och gjort. Och med busskortet i väskan åkte jag till Suratrafiken och presenterade mig för chefen. Talade 
om att nu kunde jag börja. Talade naturligtvis om vilken buss jag ville ha också. Han såg väldigt oförstående ut 
och förklarade att han behövde ingen chaufför. Lite modstulen åkte jag därifrån, men efter några dagar var jag 
tillbaka och försökte övertyga honom om att han behövde mig. Den här gången var han inte lika trevlig och jag 
fick åka hem med ogjort ärende igen. När jag kom dit för tredje gången såg han ut ungefär som han fått en böld 
på ett visst ställe. Men! Efter ett par veckor ringde han och frågade om jag fortfarande ville jobba där. Han behövde 
en ny chaufför. Och jag skulle förstås få köra den där söta bussen som jag ville köra.

fortsättning på nästa sida



 Våra direktnummer:
 Johan   021 – 16 44 51
  Frida 021 – 16 44 53

 Faxnummer  021 – 16 44 55

 E-post: skultuna@handelsbanken.se

www.handelsbanken.se/skultuna 
telefon: 021 - 16 44 50

Johan 
Gustavsson

Välkommen!

Funderar du på ny Bil, Båt eller Mc?

Du vet väl om ...
att du kan finansiera din bil båt eller mc i Handelsbanken

Kolla gärna med oss först, innan du köper!
Vi har ofta ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande

                                                         Frida                               
                                                  Gunstad

Västeråsortens Norra Viltvårdsområde

Kallelse till ordinarie
JAKTSTÄMMA

Måndag 8/6, kl. 19.00
i Församlingsgården, Hökåsen

Stadgeenliga ärenden.

Välkomna!
Styrelsen

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

fortsättning från föregående sida

Åren rullade på och jag körde buss och spelade dansmusik i Inga-Lill:s orkester, som startade i början av sjuttio-
- talet. Och vi flyttade ut på landet. År 1980 kom vårt första barn och jag slutade med dansmusiken. Nu blev det 
bara sångkören, en del framträdanden med bara gitarren och jag och så Muntra Fruarna förstås. Spexgängänget 
med sju damer och två herrar som for omkring och uppträdde under 25 års tid. Från Gästrikland ned till Småland.

1982 kom nästa barn och 1984 flyttade vi till Fröbbenbo. En dag sa Leif – “Du Inga-Lill, jag tror det är dags att du
börjar spela igen. (Vad han nu menade med det ?!) Så blev det och ”Nya Inga-Lill:s” startade.

Mycket har hänt sedan dess under alla fantastiska år i vårt Fröbbenbo där vi firade 30-års jubileum i somras.
När jag blev arbetslös för första gången i mitt liv 2006 startade jag mitt lilla företag, som står på lite olika ben.
Må-bra-kurser, matinspiration och statistik bl.a.   

 

Ja, detta var lite ur mitt liv och nästa år är jag som 
sagt pensionär. Och vad som händer då får vi se. 
Men jag hoppas att jag börjar skriva boken om 
Abelsberg.

Hälsningar 
Inga-Lill



Svanå bruksdammar och ett pågående projekt...
Den här gången bad Elisabet mig att skriva lite om Svanås bruksdammar och det pågående projektet med 
att kombinera ny vattenkraft med miljöbalkens regler om hållbar utveckling och människans ansvar att 
förvalta denna. Varsågod här kommer min lilla artikel!

Bakgrunden till projektet började med att jag ville säkerställa mina egna intressen i Harakers Kvarn och
få bättre kontroll över flödena uppströms kvarnen. Efter inledande diskussioner med Mälarenergi, som 
förvaltade Svanås dammar samt Hörendesjön, resulterade det i att jag fick ta över anläggningarna upp-
ströms mig, där Mälarenergi inte hade någon produktion. 
Potentialen i Svanå är stor, om man ser det med småskaliga ögon. Man skulle kunna förse ca 500 hushåll
med närproducerad el. Det motsvarar nära 2 000 000 kg koldioxid som man kan reducera utsläppen med. 
Regeringsplanet skulle kunna landa på Bromma flygplats 400 gånger, för att få perspektiv på nivån kol-
dioxid som sparas. En supermiljöbil bör kunna laddas nattetid och får släppa ut 50 g koldioxid per kilo-
meter, således 4 000 000 mil bilkörning per år.
Vad krävs då för att starta upp en vattenverksamhet i Svanå? 

Största miljöhotet med vattenkraft ligger i dammarna. Dessa hindrar fiskar och vattenlevande organismer 
från att vandra upp och ner i vattendraget. Svanås dammar är dokumenterade från 1500-talet och hette 
då Sigulsquarn, troligen både såg- och mjölkvarn. Detta innebär en svår avvägning om huruvida dammarna 
skapat ett nytt biologiskt jämnviktsläge eller om de utgör ett hot mot mångfalden. 
Hur som helst måste en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) upprättas där kända data redovisas och förslag 
på åtgärder ges som i slutänden ska bidra till en bättre miljö efter projektet än före. Därför är det utökade
samrådet viktigt vid upprättandet av beskrivningen. 
När allt detta är klart lämnas ärendet över till Mark- och Miljödomstolen där ansökan behandlas och en ny
vattendom skapas. Vattendomen beskriver i detalj vad som gäller för verksamheten och vad som får eller
inte får göras. Länsstyrelsen får en kopia av domen så de kan utföra tillsyn och se att domen följs.
Bäst är ändå att vara öppen och kunna hjälpas åt att skapa en miljö som är bra ur både enskilda och 
allmänna intressen, därför tar jag mig friheten och har med min e-postadress under mitt namn så kan 
jag börja svara redan nu om det finns frågor och funderingar kring vattenkraften hos Skultunabladets 
läsare.      
Anton Lindblad
Harakers Kvarn
anton@swedishenergy.se

Vattenkraft är den i särklass mest 
miljövänliga elproduktionen enligt 
FNs klimatkommission. Ändå är 
det en miljöfarlig verksamhet med
betydande påverkan, enligt miljö-
balken. Nu låter det farligare än det 
är. Det handlar om klassificering av 
hur tillståndsprocessen ska gå till.
Bland annat måste man hålla ett ut-
ökat samråd där allmänheten ges
möjlighet att komma in med syn-
punkter och frågor om hur miljön 
kommer att påverkas med projektet. 
Ett sådant möte kommer att hållas 
senare i år.  





Det blev en härlig Trädgårdsdag i Vagersta lördag 23 maj !!!
  Tack alla som samarbetade med oss. Tack alla som besökte oss.

Solen var på sitt mest generösa humör. Många  njöt av att bara sitta i solen med en kaffekopp eller glass i handen.
Trots denna kyliga maj-månad ville äppelblommen visa att den i alla fall är på gång och inne i växthuset prunkade
pelargoner och sommarblommor. Ute bjöd chiliexperter på sina bästa råd och lokala produkter som ägg, honung, 
fårskinn och pioner fanns att tillgå. Tävlingen om jord avgjordes av utslagsfrågan: Vad väger stenen? Den vägde 9 kg. 
Grattis Åsa Lindberg, som kom närmast. 2:a pris gick till Stina Öryd och 3:e pris till Camilla & Fredrik Röjerås.

Många glada barn fanns bland besökarna hela dagen. Gungor, rutschkanor, sandlåda, busbil och mycket annat kom 
väl till pass. Klätterträdet var spännande. Småbilarna tankades. Många följde med på promenad till fåren i hagen.

© Foto & text: Elisabet Sannesjö









Trädgårdstipset - Pioner

Paeonia officinalis 
”Anemoniflora”

En småväxt pion med blommor 
som blir ca 10 cm i diameter.

Okänt ursprung.
50 cm hög

Blommar i juni - juli 
med rosaröda, enkla blommor

Paeonia lactiflora 
”Monsieur Jules Elie”

En storblommig, 
gammal fransk doftpion.

80 cm hög 
Blommar i juni - juli 

med rosa, fyllda blommor

Paeonia itoh 
”Bartzella”

 Itoh-hybriderna är korsningar 
mellan buskpion och örtartad pion. 

Bladverket är mycket vackert 
med mörkgröna blad.

75 cm hög. 
Blommar i juni - juli 

med gula, fyllda blommor

Paeonia 
tenuifolia 

En art i familjen pionväxter som fö-
rekommer naturligt i östra Europa 

till norra Balkan, Krim 
och Kaukasus.

50 cm hög
Blommar i maj - juni 

med karminröda blommor

Paeonia lactiflora 
”Coral Charm”

En rikblommande pion med 
halvdubbla blommor och 

bedårande doft.
90 cm hög 

Blommar i juni - juli 
med orangeröda blommor

Dessa älskade perenner som så många har i sina trädgårdar och där vi enbart beklagar att blommningen är så kort. 
Vi vill se mer av dem. Lite bot på det problemet kan vi råda genom att blanda flera olika sorter. Sent blommande och
tidigt blommande. När vi väl har börjat välja kan vi även fortsätta med olika höjder, dofter och färger så blir rabatten 
riktigt spännande. Generellt kan sägas att de trivs bäst på en solig plats i tung, näringsrik, fuktig och gärna kalkrik, 
jord. Deras krav och tålighet kan variera. Fråga alltid där du köper dem. Kärt barn har också många benämningar: 
dillpion, doftpion, herrgårdspion, bergspion, bondpion (som är välkänd för sin tålighet långt upp i landet) etc. Arterna är 
många inom pionfamiljen, med likheter och skillnader. Här kan nämnas bergspionen som liknar bondpionerna. Båda 
har starkare stjälkar och ett lägre växtsätt än många andra pioner. Här följer några exempel på olika pioner. 
Njut & låt dig inspireras!                                                                                                                              Maria Sannesjö

Paeonia officinalis 
”Alba Plena”

Bondpion som vill stå 
på samma växtplats länge. 

60 cm hög 
Blommar i juni - juli 
med vita blommor



Välkommen att kontakta Din lokala fastighetsmäklare

Jacki Cedervall
021-18 61 10

  Tel. 021-18 61 10                              www.kvartersmaklaren.se    
 Bruksgatan 8, 726 31 Skultuna     info@kvartersmaklaren.se
 Besöksadress:  Skultuna  Messingsbruk, “Textilen” 1 tr.

  Funderingar på att sälja?   Vi gör gärna en fri värdering av din bostad för att  
   kunna ge dig ett bra erbjudande. Du förbinder dig inte till någonting. JÄMFÖR OSS GÄRNA! 
  Har du tänkt sälja / köpa bostad privat? 
    Behöver du hjälp med att skriva kontrakt? 
    Är du osäker på vad man bör tänka på? Jag hjälper 
    gärna till med ett skrivuppdrag och kan vägleda er 
    genom affären. Det blir en tryggare privataffär!
    Skrivuppdrag 5 000 kr

 SERIEMATCHER - FOTBOLL - KVARNBACKAVALLEN
  

  Glöm inte att anmäla ditt barn, i åldern 6-10 år, till Landslagets Fotbollsskola
http://fogis.se/landslagets-fotbollsskola/

Skultuna IS håller extra årsmöte onsdag 17/6 kl 19.00 på kansliet, Västeråsvägen 31
Välkomna!

        

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna        Telefon: 700 17       
e-post: skultuna.is@telia.com           www.skultunais.se       

KANSLIETS 
ÖPPETTIDER:  

Måndag - Fredag 
kl. 09.00 - 12.00

Lördag  30/5  kl 10.00-15.00  POOLSPEL pojkar 8 år 
Söndag  31/5  kl 10.00  SIS F04/05 – Västerås BK30
Söndag  31/5  kl 11.30  SIS P06/07 – Skiljebo SK
Söndag  31/5  kl 17.00  SIS P01/02 – Götlunda IF
Torsdag    4/6  kl 19.00  SIS A – Gideonsbergs IF
Lördag    6/6  kl 09.00-16.00  SIS FOTBOLLSDAG
Söndag    7/6  kl 09.00-13.00  POOLSPEL pojkar 7 år
Söndag    7/6  kl 10.00  SIS P04/05 svart – Tillberga IK
Söndag    7/6  kl 11.30  SIS P04/05 röd – Köping FF
Söndag    7/6  kl 13.00  SIS F03/04 – Arboga Södra IF
Söndag    7/6  kl 17.00  SIS P01/02 – Kolsva IF
Söndag    7/6  kl 17.00  SIS B – Irsta IF

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

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

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

putsarbeten
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VECKA 23
Måndag  1/6 Stekt lunchkorv med persiljestuvade  

   morötter och potatis
Tisdag  2/6 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag  3/6 Laxpasta
Torsdag  4/6 Libanesiska köttbullar i tomatsås 
    med ris
Fredag     5/6 Kalops med rödbetor och potatis  

  

Välkommen!
Eie med personal

 Öppettider:
 Måndag - torsdag   11 - 21
 Fredag, lördag         11 - 22
 Söndag                        11 - 20

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Dagens lunch, 79:-          Vardagar kl. 11.00 - 14.00
I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 23 och 24
VECKA 24
Måndag   8/6 Korv Stroganoff med ris 
Tisdag   9/6 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 10/6 Köttfärslimpa med lingonsylt, gräddsås  

   och potatis
Torsdag 11/6 Kycklingwok med stekt potatis och
    sweet chili sås
Fredag 12/6 Ugnsstekt fläskkarré med äppelmos, 
                            sås och potatis

Bruksgatan 8    Tel. 021 - 761 00                
www.skultunaspa.se  

Storseans 
HOS OSS PÅ SKULTUNA SPA

Söndag 7 juni, kl. 14 - 16 
Välkommen 

till en andling stund/seans 
i glädje och gemenskap med
Marianne Glimmerud 

- certifierat medium, 15 års erfarenhet, 
diplomerad av Terry Evans.

Pris 220 kr 
inkl. ekologisk fika.

Betalas i samband 
med bokning. 

Endast 30 platser. 
Sista dag för anmälan:

1 juni
(med reservation för att 

det då kan vara  fullbokat)

Linda Magnusson

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Ring för tidsbokning!   Välkommen

Sommarfina fötter
Medicinsk fotvårdsbehandling, 450 kr
Innehållande: fotbad, klippning och slipning 
av tånaglar, filning av fotsulor, eventuell bort-
tagning av liktornar, förhårdnader, sprickor 
och nageltrång. Behandlingen avslutas med 
en avslappnande fotmassage med en fotkräm 
som är anpassad för just dina fötter. 

Mobil: 0735 - 45 45 03
Hemsida: www.fotvardsklinik.se

 
    

 



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

På “G”

SKULTUNA 
KOMMUNDELSNÄMND

Onsdag 27 maj kl. 16.30 
Nämnden har sammanträde i 

Harakers Bygdegård.
Som vanligt börjar sammanträdet

med allmänhetens frågestund.

BIBLIOTEKET
Måndag 1 juni stänger biblioteket 
kl. 16.00 eftersom vi jobbar med 
Måndagsklubben i Hallonbacken. 
Torsdag 4 juni börjar vi med sommar-
lånen. Välkommen in och ladda upp
med sommarens läsning!

ÖPPNA FÖRSKOLAN
•  1 juni stänger vi kl.13.00.       

 Välkomna till vår måndagsklubb  
 mellan kl.16-19. 

•  Sommarbussen vecka 26 eller 27.  
 Glöm inte att anmäla er! Tiden för

  anmälan är förlängd till 2 juni.
  Anmälningsblankett finns att  

 hämta hos oss eller Mariagården.
• Vallby utflykt! Måndag den 8 juni  

 åker Öppna förskolan till Vallby. 
  Vi tittar på djuren och äter lunch 
  tillsammans i gröngräset. Vi åker  

 från Skultuna kl.10.00. Anmälan 
  till oss om du vill följa med.
• Midsommarfirande! Onsdagen  

 den 17 juni bjuder vi på sommar- 
 tårta. Klockan 10.30 sjunger och 

  dansar kring vi kring midsommar-
  stången.
• Sommarstängt. Vi har öppet sista 

dagen den 17 juni och öppnar igen 
den 17 augusti.

forts. På “G” 

SKULTUNABADET 
På grund av det kyliga vädret kommer vi inte att kunna öppna 
Skultuna friluftsbad den 6 juni som det var tänkt.
Stora bassängen slipades i höstas och skall målas. För detta krävs en 
viss värme dygnet runt och definitivt ej nederbörd.
Vi hoppas vädret vänder och blir varmare.
Preliminärt räknar vi nu med att öppna badet lördag 13 juni.
Simskolan kommer att genomföras som planerat 1 - 18 juni.

FÖRSKOLANS DAG
Kort rapport från 21 maj
Torsdagen den 21 maj firade alla förskolor
i Skultuna och Romfartuna Förskolans Dag.

Vi passade också på att fira Pippi 70-år!
Barnens presenter till Pippi kan ni se 
på Skultuna bibliotek. 

MÅNDAGSKLUBBEN
Måndag 1 juni är det dags igen! 

Nu håller vi tummarna för att vi får fint väder. 

Vi håller till uppe i Hallonbacken. 
Denna kväll serveras: Grillspett och pastasallad 

Vuxna 20 kr/portion. Barn 10 kr/portion

Vi ägnar oss åt olika utomhusaktiviteter. 
Alla, stora som små, får åka häst & vagn!

På grund av den kalla våren kommer vi inte kunna avsluta på badet. 
Förhoppningsvis kör vi igång höstens aktiviteter 

med en badkväll i stället.
Håll koll på Måndagsklubbens facebook-sida för aktuell information. 

Måndagsklubben är öppen för alla utan någon anmälan!
Välkomna alla, gammal som ung! 

TEMAKVÄLL OM DEMENS
Vi fortsätter temat med att lära oss mer om demens. Västerås stads anhörig-
konsulenter berättar vad deras verksamhet “Anhörigcentrum” har att erbjuda.
Plats:  Vallonens servicehus, samlingssalen
Tid:  Måndagen den 8 juni, kl. 18.00 – 20.00
Målgrupp:  För dig som är anhörig, personal eller bara vill veta   

mer om demens.
Kaffe/te & smörgås till självkostnadspris
Anmälan till Pia, tel. 021-39 39 10 

Se även 
separat annons om shÅppen!

OBS! E-postadressen till vår myndighets-
brevlåda är ändrad. Så här ska det vara: 

skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se



  
 

    

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

Onsdagen den 27 maj
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning 
kl. 11.00  Bokläsning
kl. 13.00  Teknikcafé
Torsdagen den 28 maj
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter, sidenmålning
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 10.30  Styrketräning
kl. 13.30  Bingo
Fredagen den 29 maj
kl. 09.45  Hänt i veckan med Anna- Britta
kl. 10.45  Chigong med Pia
kl. 12.00 – 13.00  Rotary har lunchmöte, 
                 ”Joakim Thornell” berättar om fjärilar
kl. 12.30  Vi går till Thamska parken. 
  Anmäl intresse till Pia eller Lillemor
kl. 14.30  Fredagsfika
Lördagen 30 maj
kl. 17.00 - 19.00 Vi spelar på V 75
Lämna 20 kr till Pia eller Lillemor om du vill vara med 
och spela. Vi äter räkmacka från Mormors restaurang.
Söndagen den 31 maj
kl. 14.00  Skultunasångarna. Gemensamt fika!
Måndagen den 1 juni
kl. 09.00 Golfavslutning
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Trädgårdstäppan. Gemensamt fika!
Tisdagen den 2 juni
kl. 09.00 – 12.00  I pad kurs 4, bokcirkel 
kl. 10.00 – 10.30  Vi lyssnar på gamla farser.
    15 grupprummet
kl. 10.30  Chigong med Pia
kl. 11.00  Högläsning
kl. 10.00 – 15.00  Försäljning av seniorshoppen,  

   REA i samlingssalen
TISDAG 2 JUNI E.M = UTFLYKT kl 13.00 – 16.30
Vi åker till Gäddeholms cafè där vi ser oss omkring, 
tittar på utställningen om Gäddeholm och fikar i 
caféet.        Färdtjänst 70 kr + fikapengar, ca. 70 kr
Onsdagen den 3 juni
kl. 08.30 Väntjänstmöte tillsammans med brukar-
rådet. Fika och planering av midsommarfirandet.
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Terminens sista balansträning 
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30 Bildvisning av Stig Svärd
 ”Bilder från en sommarresa till bruken i Bergslagen” 
Skultuna hembygdsförening. Vi dricker kaffe tillsammans

Torsdagen den 4 juni
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 10.30  Styrketräning
kl. 14.00  Födelsedagsfirande Mariagården. För 
inbjudna som fått brev. Anmäl om hjälp dit behövs!
Fredagen den 5 juni
kl. 09.45  Hänt i veckan med Anna- Britta
kl. 10.45  Chigong med Pia har flyttats till tisdagen
kl. 12.00 – 13.00 Rotary lunchmöte”Egna ärenden”
kl. 13.00  Spelstuga på 15, fikat blir på fredagsfikat
kl. 14.30  Fredagsfika
Lördagen den 6 juni = Nationaldagen
kl. 11.00  Vi firar med Gunilla Lindberg & Mixturen
kl. 12.00  I restaurangen serveras silllunch. Ring 
och boka om du ej brukar äta lunch varje dag på 
Vallonen. Telefon: 076 204 74 40
Måndagen den 8 juni
kl. 11.00  Högläsning
kl. 12.30 – 16.30  Vi åker på utflykt till Domkyrka
& Rudbeckianska trädgården. Vi dricker kaffe på 
biblioteket. Pris: Guidning i kyrkan 40:-. Fika ca 60:-
Färdtjänst 70:-. Anmäl intresse senast den 5 juni
Tisdagen den 9 juni
kl. 08.30  Väntjänstmöte. OBS! Tiden
kl. 09.00 – 12.00  I pad kurs 5, bokcirkel 
kl. 10.00 – 10.30  Vi lyssnar på gamla farser.
   15 grupprummet
kl.10.30  Chigong med Pia
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.30  Allsång med Fotbollsgrabbarna
Vid fint väder är vi utomhus på uteplatsen!
Lotteriförsäljning. Vi dricker kaffe tillsammans.
Onsdagen den 10 juni
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.00  Zumba. Sittande = lite lugnare, lika roligt 
  Gratis!
kl. 13.00  Teknikcafe har flyttats till fredag 12 juni
kl. 14.00  Spelstuga på 15
kl. 15.00  Vi dricker kaffe tillsammans

       Vallonens årliga 
     midsommarfirande 
         onsdag 17 juni 
Vi tar tacksamt emot saker till loppis, lotterivinster 
och hembakat bröd till brödförsäljningen. 
Kontakta Pia eller Lillemor



Vi har egen produktion av stallströ
SPÅN, TORV OCH MIX !

  

  Välkommen 
  att kontakta 
  oss!
  021-740 27    www. aroshandelshus.com

Vagersta Stallströ, en viktig verksamhet inom Aros Handelshus AB
Under parollen “Ett gott samarbete för fina stall” 

har vi sålt stallströ som återförsäljare i drygt 15 år. 
2013 startade vi vår egen tillverkning av spån, torv och mix. 

Som tidigare säljer vi även halmpellets och spånpellets.

 

Skultuna Företagarförening
Företag, föreningar och organisationer i Skultuna, Romfartuna och Haraker 

Kort rapport från vår senaste medlemsaktivitet
21 maj gjorde vi ett företagsbesök i Handelsträdgården, Abelsberg.
Här odlas det för försäljning i Trädgårdsboden i Skultuna och många studiebesök tas emot. 
Vi blev mycket väl bemötta av Lena, Jarri och deras dotter, som visade både tomteskogen, 
växthusen och trädgården med ett flertal spännande och udda växter. Vad sägs t.ex. om en 
rosa maskros, många sorter av minifunkia och både blå, gula och rosa vitsippor? 
Vi tackar för ett trevligt och intressant besök och fikat med härligt hembakat bröd!
Vill du veta mera eller boka tid för ett studiebesök kan du ringa 021-712 61 eller gå in på hem-
sidan www.skultunaträdgårdsbod.se.

Förhandsinformation!
Lördag 13 juni 

Romfarsritten 
går av stapeln igen!

Arrangör: 
Mälardalens Distansryttarförening - Ridsport 

Vill du veta mera? Se hemsidan:
http://www1.idrottonline.se

/MalardalensDistansryttarforening-Ridsport/Romfarsritten/

   


