
Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

Nr 11 • •   2016 Onsdag 1 juni • vecka 22 •  Årgång 49

Nästa nummer: onsdag 15 juni 2016.     Sista dag & tid för annonsmaterial: fredag 10 juni kl.12.00 

Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

Foto© Elisabet Sannesjö

Varsågod, läs om bland annat:
-  kåseriet “Hoppsan...”
-  Måndagsträffen
-  Vårdcentralens öppethållande
-  Samråd om bergtäkt
-  Kvarnbackadagen
-  Bakluckeloppis
-  Jaktstämma
 - En traktorutflykt
... och mycket annat 
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        Hej! 
    I dessa tider skallar studentsången igen. Kanske hörde vi den redan under Valborgs-  

    mässofirandet. Sången kom till på 1850-talet med text av Herman Såtherberg och 
idag kan vi tvista om det ska vara som det ursprungligen skrevs “Sjungom stundens...” eller “Sjung om studentens...” 
Hur som helst, musiken skrevs av Prins Gustav och det är trevligt att den finns kvar. “Sjung om studentens lyckliga 
dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår! Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår. 
Inga stormar än i våra sinnen bo, hoppet är vår vän, och vi dess löften tro, när vi knyta förbund i den lund, där de 
härliga lagrarna gro! Där de härliga lagrarna gro! Hurra!” o.s.v.  
Jag önskar verkligen alla ungdomar lycka till på den fortsatta vägen mot en framtid som är ljus. En annan önskan är 
så klart att vi vuxna ska göra vårt bästa för att bereda en god väg att gå på från början. Hur ska de riktigt små barnen 
ens våga ta alla de steg som krävs om vägen är alltför snårig och målet oklart. Det börjar tidigt och vi har alla ett 
stort ansvar. Ett viktigt ansvar. Ett kärt ansvar. 

Så till kåsören. Dags för en kvinna som många av oss träffat. När det varit dags att få en kontroll gjord eller hjälp 
med ett kanske smärsamt problem, är hon den vi ofta möter först. Alltid lika lugn och vänlig. När ärendet väl är  
avklarat känns det inte alls besvärligt att boka en ny tid eller bara växla några ord med henne över disken.
Från början visste jag inte mycket mer om henne än att hon är dotter till en mycket duktig dragspelare, Birger 
Gustavsson, men med åren har den ena lilla biten lagts till den andra. Nu bjuder hon även dig på några. 
Välkommen Anette Torstensson!
Elsabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Hoppsan ...
... så fick man då frågan av Elisabet om jag ville skriva något i Skultunabladet? Jag är ingen författare, men 
jag ska göra ett tappert försök.

Jag är född och uppvuxen i Västerås, på Skallberget. Under skoltiden höll jag på mycket med elitgymnastik och
var även med i Västerås Simsällskap, men så kom pojkarna in i bilden och då var det slut med det. Men jag
hade i allafall bestämt mig, redan i 8:e klass, för att jag ville bli tandsköterska, så jag började utbildningen i 
Linköping direkt efter 9:an och var färdig tandsköterska 1971. Mitt första fasta jobb var i jourverksamheten 
på Munkgatan 7 i 3 år. Efter det så var det många olika vikariat på dom flesta klinikerna i Västerås + tre år 
hos en privattandläkare i Västerås. 

Jag måste också nämna vem som peppade mej till yrket och som också blev som en extra mamma för mig, 
nämligen tandläkare Skomba (som säkert många kommer ihåg) Ja, nog om det!

Hur hamnade jag då i Skultuna? Jo, min före detta man och jag hade trav-
hästar som vi födde upp och tävlade med, tillsammans med ett annat par. 
Vi bodde i Frössvi i Romfartuna, där vi även hade stall för hästarna. 
Efter ett par år så flyttade vi hästarna till ett stall i Munga, som vi själva 
hade renoverat och rustat upp. Då bodde  vi i Pensionärshemmet i Haraker 
(som det var då, 1979)

1982 separerade vi och jag flyttade in till Skultuna. Samma år fick jag jobb 
hos privattandläkare här i Skultuna, Susie och Bo Eriksson på Persbovägen. 
Där, i tandläkarstolen, sa det bara klick mellan mig och min sambo, som 
säkert alla vet vem det är. På byn kallas han idag för Zeb Macahan. 

Mars 1984 började Susie och jag  på Vårdcentralen i Skultuna, som då
var nybyggd. Sedan desss har jag varit Folktandvården och Vårdcentralen
trogen i 32 år. 

En stor händelse i mitt liv var när Skultunaborna hjälpte till att rösta fram 
min dotter, Anna Torstensson, till Västerås Lucia 1995. En stor upplevelse 
för hela familjen! Tack alla som var med då!

        
 

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

KVARNBACKAVALLEN
  Onsdag    1 juni  kl. 19.00 SIS A-lag- Surahammars FK
  Lördag     4 juni kl. 11.00 SIS P 01/02- Arboga södra IF
  Lördag     4 juni kl. 15.00  SIS A-lag – Hallstahammars SK FK 
  Söndag    5 juni  kl..10.00 - 12.00  Poolspel F08/09
  Söndag    5 juni kl. 10.00  SIS F04/05 – Västerås IK F05
  Söndag    5 juni kl. 12.00 SIS F04 Röd – Västanfors IF FK F04/05
  Onsdag    8 juni  kl. 18.00  SIS F04 Röd – Västerås IK F04
  Söndag  12 juni kl. 11.00  SIS F03 – Skiljebo SK F03
  Måndag 13 juni kl. 18.00 SIS P04/05 -  Barkarö SK P04 Röd 

LOPPIS
Lördagen den 4 juni kl 12-15 i ishallen. Förlängd anmälan till torsdagen den 2 juni. 
Anmälan sker via kanslisten på telefon; 021-70017, 076-9457676 eller e-post; skultunais@hotmail.com 

MIDSOMMAR
SIS arrangerar ett traditionellt midsommarfirande i år på Kvarnbackavallen med sång och 
dans runt midsommarstången i samarbete med Svenska Kyrkan. Nya aktiviteter för i år är 
hoppborg, ponnyridning och trekamp. Mer information följer i nästa Skultunablad.

LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA
Varmt välkommen med din anmälan på 

fogis.se/landslagets-fotbollsskola.

Mitt största intresse, som jag alltid haft, är djur och speciellt då katter, 
som jag haft ett antal av sedan jag flyttade hemifrån 1971. Idag har jag 
två stycken.
Jag älskar fortfarande mitt jobb och mina arbetskamrater. Det har varit en 
glädje att få följa all personal och verksamhet som funnits på vår Vård-
central under alla år, men det allra roligaste har ändå varit att få följa alla 
patienter, både barn och vuxna. Jättekul, men även sorgligt ibland. Det 
känns i hjärtat när patienter går bort. 
Det har också varit roligt att se “klinikens barn” växa upp, flytta, bilda egna
familjer och återvända, vilket bevisar att Skultuna är trivsamt att bo i. 
Ta nu hand om varandra ... och så vill jag önska alla patienter 
och skultunabor en riktigt skön sommar.
Vi ses! 
(om inte på Folktandvården så i “Tobak”, alla vi som gillar trav)

Tack för mig!
Kram från 
Anette  i receptionen på Folktandvården

Det här är min katt Nelson, en stolt blandras med skogskatt och maincon. Han går alltid i koppel och älskar 
att klättra i träd.  

fortsättning från föregående sida.

fortsättning på nästa sida.



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

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
               Svenne      

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
                   

Välkomna !

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Västeråsortens Norra Viltvårdsområde

Kallelse till ordinarie
JAKTSTÄMMA

Tisdag 14/6, kl. 19.00
i Församlingsgården, Hökåsen

Stadgeenliga ärenden.

Välkomna!
Styrelsen

Ta hål i öronen tryggt och säkert !

Öronhåltagning 
  med allergifria örhängen från 

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.
  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Välkommen !

                              Öronhåltagning 
                                      inklusive örhängen:
                                2 hål 295 kr   
                                1 hål 149 kr

Broberget Bergtäkt utför idag täktverksamhet på 
fastigheten Käpplinge 1:25 med inriktning på 
losshållning, krossning och försäljning av berg och
morän. Syftet med den planerade utökade verksam-
heten är att få en effektivare losshållning längre 
bort från befintliga bostadshus än vad som sker idag.

Ett utökat täkttillstånd medför cirka ett ytterligare 
sprängtillfälle per år, vilket ger totalt fyra till fem 
tillfällen per år. Konsekvenserna av detta kommer 
att bli en ökning från dagens cirka 20 transporter 
per dag till cirka 30 transporter per dag. 

Broberget Bergtäkt avser att utföra den utökade 
brytningen under grundvattenytan vilket kommer 
att medföra ytterligare kontroller av bland annat 
enskilda brunnar i närområdet för att säkerställa 
grundvattenkvalitet och nivå.

Miljöpåverkan från den utökade verksamheten 
kommer att beskrivas i den miljökonsekvens-
beskrivning som kommer att upprättas i samband 
med ansökningsprocessen. 

Nu inbjuds särskilt berörda, allmänheten och 
miljöorganisationer att ta del av underlaget för 
samråd samt att medverka vid samråd torsdag 
30 juni 2016 klockan 18.00. 
Samrådet hålls i Företagshuset, Vagersta 26, 
726 91 Skultuna. 

Ett mera utförligt underlag för samrådet redovisas 
på Geovetas hemsida, www.geoveta.se alternativt 
på Broberget Bergtäkts hemsida, www.broberget.se

Synpunkter i samrådet lämnas till Eva Rönnberg 
via e-post till eva.ronnberg@geoveta.se, 
senast 2016-08-15. 
Frågor om samrådsprocessen besvaras av 
Eva Rönnberg på telefon 073-347 12 61 eller 
på e-post eva.ronnberg@geoveta.se

Samråd angående ansökan om
tillstånd till utökad verksamhet 
vid Broberget Bergtäkt
Broberget Bergtäkt AB ansöker om tillstånd 
enligt miljöbalken för utökad verksamhet på 
fastigheten Käpplinge 1:25 i Västerås kommun.

TACK 
till kommundelen, ICA Supermarket och 
Handelsbanken för bidrag till bullfesten 

för förskolebarnen 24 maj. 
Skultuna -Västerås Damklubb

Kom håg: 
för hunden är du en familjemedlem, 

för katten en betjänt.
Okänd



Vi ses i 
Tammska parken & Brännugnsbacken

Skultuna Scoutkår - öppet hus
Skultuna Brukshundsklubb - uppvisning
Skultuna Brandkår - insats vid bilolycka

Skultuna Skytteförening - simulatorskjutning
Mached Kidneys - visning av motorcyklar

Skultuna Lions Club -  loppis
Skultuna Hembygdsförening -  visning i Brännugnshyttan

K2 Bataljon - information
Skultuna AIK - demonstration av sportaktiviteter

Skultuna Rotaryklubb - ShelterBox
Vallonens Mötesplats - information

Ponnyridning
Tipspromenad • Lotterier • Kaffeservering • Korvförsäljning

 KL. 13.00  UndeRHåLLnIng VId dAnSBAnAn oCH UtdeLnIng 
 AV LIonS StIPendIeR. Konferencier och sångare Sören Jonsson

Skultunabor i alla åldrar är välkomna att visa sina talanger på scenen!
Anmälan till info@smevold.se senast 8 juni.

Välkommen !

Kvarnbackadagen 
- en lördag för alla 

11 juni, kl.11.00 - 15.00

Arrangör: Skultuna Hembygdsförening i samverkan med övriga medverkande

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

Välkommen till oss!

www.aroshandelshus.com
tel. 021-470 48 00
        021-740 27

Kvalitets-
jord

Löst och 
förpackat

Växter, 
redskap, 

dekorationer 
m.m.

Trädgårdssäsongen är i full gång!
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 

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

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





Traktorvänner möts
I nr 10 2015 berättade vi om den traktor-
tur som då utgick från Broarna till valda 
platser i Haraker. I år bar det iväg igen. 
Denna gång 21 maj med start hos Jens
Svensson i Vagersta. Vi började med att 
fika, fota och beundra fordonen. Sedan 
äntrades både traktorer och festvagnen
som, till barnens förtjusning, var med! 

Först upp på kärran var Nils Sannesjö och Tommy Widegren. Magnus Persson, Broarna, kollade kameran tillsammans med Linnea 
Torsten Lindin, Kättsta, laddade för att starta traktorn och och Sebastian Holm höll täten efter festkärran när vi rullade iväg.

Efter Vagersta, Käpplinge, Erikslund, Hallsta, Sösta och Åbylund kom vi ut på 56:an där redan ett stort antal traktorer 
samlats för att åka fram till Grålleklubbens möte i Brånsta. Där vajade flaggan stolt och traktorerna radade upp sig.
Husfar, Fordy Abrahamsson, hade generöst öppnat dörrarna på vid gavel och tog emot oss alla på tomten. 
Bland alla entusiaster och arrangörer fanns självfallet Axel “Akke” Lundholm på plats i glatt samspråk med Anders 
Lindmark från Västerfärnebo som är klubben kock och därmed sköter trossen.

Maud Widegren laddade upp för fikarast och samspråket tog fart vid borden. Vi hittade bland andra vår gamle vän 
Lasse Melin från Vibo och Grålledoktorn från Badelunda, Kalle Lundberg. Bo Funkvist, Tomta, Stefan Andersson, Sösta
och Johan Sannesjö Vagersta hade mycket att prata om. Efter besöket rullade vi vidare mot nya mål. 

Via genvägar över stock och sten och genom 
grustäkter tog vi oss framåt mot Vad i Ransta. 
Bl.a. skulle en gammal lingrävare i Aldersbo 
inspekteras. 
Ett monster? Nix, en celebritet! 
Jens Svensson demonstrerade glatt.

Så var det dags för rast igen så klart. Varm korv
stod på menyn. Ulf Helmer, Kättsta och Kjell 
Helmer, Broarna, fixade.  

Både Grålleklubben och Jens, Kjell och Ulf ska 
ha stort tack för arrangemangen som ju krävt 
en hel del förberedelser för att genomföras.         

Text  & foto: Elisabet Sannesjö
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Erbjudande 
Studenten hägrar

Låt den lyckliga få en avkopplande 
upplevelse att avnjuta.

Aromatisk & avslappnande massage  
50 minuter  500 kr

Välkommen ! 
Linda Magnusson

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

Boka enklast 
dina tider 

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

© Foto: Elisabet Sannesjö

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

Välkommen till 
Bakluckeloppis

Söndag 12 juni 
kl. 10.00 - 13.00

vid Tiondeladan 
intill Romfartuna kyrka

 
Du som vill delta packar helt enkel bakluckan 
(bilen) full med saker du vill sälja och kommer 
mellan kl 09.00 och 09.45 för uppställning.
Deltagaravgift: 50 kronor betalas på plats

 Väl mött hälsar styrelsen

www.romfartuna.se

Packa badbrallor 
och solkräm!

 Välkommen 
till Måndagsklubben 

på Skultunabadet
Måndag 13:e juni kl. 16 - 19

 Poolparty 
med Hawaiitema

 Hamburgare 20:-  Festis eller kaffe 5:-
 Barn i årskurs 6 och nedåt 

– endast i målsmans sällskap
Alla är välkomna – gammal som ung!
 
P.S Gilla Måndagsklubben på facebook för aktuell information
 



  
 

       
                     
  

   

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se
E-postadress till vår myndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”
SKulTunA 

KoMMunDElSnÄMnD
Nämnden sammanträder 

torsdag 16 juni kl. 16.30. OBS! Dag!
på kommundelskontoret. 
Varje nämnd börjar med 
allmänhetens frågestund. 

Välkomna!

VAllonEnS MÖTESPlATS
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

ÖPPnA FÖrSKolAn 
•  Sista sagostunderna innan sommaren är den 2 juni och 9 juni 
     kl. 8.30 - 11.00 på Biblioteket.
• Måndagen den 6 juni är det stängt. Sveriges nationaldag!
• Måndagsklubben 13 juni! Vi kör repris vid Skultunabadet kl. 16- 19 
      Det blir Hawaii-tema och grillade hamburgare. Barn i årskurs 6 
  och nedåt, endast i målsmans sällskap - se även separat annons!

TibblESKolAnS AVSluTning
Onsdagen den 15 juni har vi gemensam avslutning 

för Tibbleskolans alla elever i årskurs F - 4. Anhöriga är varmt välkomna! 
Vid fint väder 

samlas vi vid scenen på Tibbleskolans skolgård kl. 10.00. 
Vid regn  hålls avslutningen i Tibbleskolans gymnastiksal. 

Mer information hittar du på 
www.skultuna.vasteras.se/tibbleskolan/

AVSluTningEn i roMFArTunA SKolA
Onsdagen den 15 juni har vi en gemensam avslutning 

för Romfartunas alla elever i årskurs F - 3. Anhöriga är varmt välkomna! 
Vi samlas kl. 8.00 i kyrkan.

 VÄlKoMnA!

Vallonens mötesplats tar tacksamt emot: 
loppisprylar, hembakat bröd och lotterivinster 
till midsommarfesten. Prata med Pia eller Lillemor!
onsdagen den 1 juni
kl. 09.00 – 12.00  I Pad kurs, nybörjarkurs. sista 
   träffen
kl. 09.00  Mjukgympa
kl. 09.30  VLT läsning på 15 eller ute
kl. 10.00  Styrketräning 
kl. 10.30  Balansträning 
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30 – 15.45  Teknikcafe
kl. 13.30  Boule med Marcus & Helge
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans på uteplatsen
Torsdagen den 2 juni
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 9.00 Mjukgympa med frukost, sista tillfället 

för terminen
kl. 09.30 VLT läsning på 15 eller ute
kl. 10.30 Balansträning med Annica.  sista tillfäl-

let för terminen
kl. 13.30 Bingo i hobbyn
Fredagen den 3 juni
kl. 09.15  Manikyr och hänt i veckan
kl. 10.30  Chigong med Pia
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 12.00  Rotary. Lunchmöte med föredragshållare
kl. 13.00  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika
Måndagen den 6 juni
”Nationaldagsfirande på Vallonen”
kl. 11.00  Gunilla Lindberg med Mixturen 
kl. 12.00  Sillbuffe i Mormors restaurang
Boka i restaurangen om du ej brukar äta varje dag
Telefon 076 - 2047 440
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans. Jordgubbs-
          tårta i Mormors restaurang, 25 kr.
Tisdagen den 7 juni
kl. 09.00 – 12.00  I Pad. Fortsättningsgruppen.
kl. 09.30   VLT läsning på 15 eller ute
Kl. 15.00 - 17.00 Klädförsäljning av ”Åsas mode” 
   i samlingssalen.
kl. 13.30  Allsång med Fotbollsgrabbarna. 
  Vi hoppas på att vara ute vid fint väder
  Vi dricker kaffe tillsammans, pris 20 kr

onsdagen den 8 juni
kl. 09.30  VLT läsning på 15 eller ute
kl. 10.00 – 12.00  Vi gör vänskapsmobiler 
   tillsammans. Alla kan vara med
kl. 13.30 Uteaktiviteter:  
              • Bättringsvägen • Boule, kubb • Pilkastning
kl. 15.00  Kaffe och våffla, 20 kr, på uteplatsen
Torsdagen den 9 juni
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.30   VLT läsning på 15 eller ute
kl. 11.00   Gymnastik ute
kl. 13.30 – 16.00    Utflykt till Vagersta Trädgård
Elisabet & Maria Sannesjö tar emot och visar runt.
Vi dricker kaffe och ser oss omkring
Avresa kl. 13.30     Hemresa kl. 15.30.   Vi åker 
färdtjänst, 80 kr.    Anmälan till Pia senast 2 juni
Fredagen den 10 juni
kl. 09.15  Manikyr och hänt i veckan
kl. 13.00  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika
lördagen den 11 juni
kl. 11.00 – 15 .00 Vallonens mötesplats med- 

  verkar på Kvarnbackadagen
kl. 17.00 – 19.00  V 75. Lämna 20 kr till Pia om  

  du vill vara med och tippa!
kl. 17.00  Vi äter pizza, 50 kr
kl. 18.00  Vi tittar på travet tillsammans.
  Anmäl till Pia senast den 9 juni
Måndagen den 13 juni
kl. 09.30 VLT läsning på 15 eller ute
Båttur på Mälaren, kontakta Pia för info
Tisdagen den 14 juni
kl. 09.30  VLT läsning på 15 eller ute
kl. 10.00   Vi går på promenad till torget. 
  Anmäl intresse i tid, även rullstolar
kl. 10.00 – 15.00  Seniorshoppen har REA 
   i samlingssalen
kl. 13.00 – 16.00  I Pad fortsättningskurs har sista 
   tillfället i hobbyn (7/7)
kl. 13.30  Kubb med Marcus & Helge
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans.Uteplatsen

Onsdagen den 15 juni
kl. 09.30  VLT läsning på 15 eller ute
kl. 10.00 – 12.00  Skapande aktiviteter. Vi skapar  

  gemensamt till mötesplatsen
kl. 13.30  Boule med Marcus & Helge
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans. Uteplatsen

rEnoVEring AV TibblEFÖrSKolA!
Inom kort startar renovering och utbyggnad av Tibbleförskola i Skultuna. Detta kommer att medföra att viss bygg-
trafik kommer att passera Karl IX väg, samt att området runt förskolan delvis kommer att vara en byggarbetsplats. 
Troligtvis kommer renoveringen att pågå fram till vintern år 2017.      Carina Sandström, förskolechef  tel. 021-39 38 03

SKulTunA biblioTEK
Biblioteket är stängt måndag 6 juni



OBS ! Vi vill undvika missförstånd!
VI HAR INTE STÄNGT 10 VECKOR

Många kallar huset på Västeråsvägen 32 för “Vårdcentralen i Skultuna”
Landstinget menar dock att Vårdcentralen enbart är Familjeläkarmottagningen och
Distriktssköterskemottagningen. Därför informerar man om att Skultuna Vårdcentral 

är stängd veckorna 24 - 33.

Huset inrymmer flera verksamheter 
som har öppet för att ge service till Skultunaborna 

Apoteket har öppet hela sommaren - se kommande annons om öppettider
Familjecentrum, Öppna förskolan, Sjukgymnastiken och Folktandvården 

har semesterstängt i kortare perioder.

Folktandvården har semesterstängt under tre veckor, 
d.v.s. vecka 29 - 31 (18/7- 8/8)

Vid akuta besvär under denna period ringer man vårt
vanliga telefonnummer. 

Där finns hänvisning till tandläkare i Västerås.

Välkommen till oss!
   Folktandvården i Skultuna, Västeråsvägen 32   Tel 021-17 65 40

 

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

Våra direktnummer:
Johan   021 – 16 44 51
Ida                     021 - 16 44 52
Ville 021 – 16 44 53

Faxnummer  021 – 16 44 55

E-post:  skultuna@handelsbanken.se

Johan 
GustavssonIda                               

Håkansson

Välkommen!

Har du vårt bästa kort inför semestern?

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

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

Ville                               
Torppa


