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Kallelse till ordinarie
JAKTSTÄMMA

Tisdag 13/6, kl. 19.00
i Församlingsgården, Hökåsen

Stadgeenliga ärenden.

Välkomna!
Styrelsen

Träffpunkt 8
Under Kvarnbackadagen 
kommer vi att stå utanför 

Träffpunkten 
(granne med shÅppen på Torget i Skultuna)

Vi säljer 
kaffe & bullar och hantverk 

 -  smycken, tavlor, 
dekorerade ljus m.m.
som ungdomarna tillverkat

Välkommen till oss 
kl. 10 - 15 

lördag 3 juni!

Foto ©: Elisabet Sannesjö

I detta nummer kan du bland annat läsa om:
-  Kåseriet “Vardagens hjältar och lite till...”
-   Kvarnbackadagen, lördag 3 juni
-  Erbjudanden från ICA Supermarket och 
	 	 flera	andra	företag
-  Rapport från en Traktorträff
-  Fortsättning på Kommmundelsnämndens  
    presentationsserie
-  Grävningar i gatunätet, aktiviteter m.m.



  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

     Hej! Nu rullar det superaktiva sommarsverige igång. Det gäller att ta tillvara varje
    sekund av den relativt korta tid då solen värmer, växterna frodas och kvällarna in-
    bjuder till utevistelse i glada vänners lag. Dags att bjuda in till avspända fester med 
sill och potatis eller kanske en bit grillat kött! Samtidigt ska vi koppla av och hämta krafter inför hösten och vintern.
Ekvationen går inte ihop med  lätthet. Det gäller att sovra. Man hinner helt enkelt inte delta i allt, hinner inte städa alla
skrubbar eller besöka alla man borde besöka. Att plocka ut det allra viktigaste och roligaste kan vara en idé...
Kåsör den här gången är en kille som jag stött på då och då och numera ofta eftersom han är med i samma förenings-
arbete som jag. En engagerad och positiv person som det är både lätt och roligt att samarbeta med! Välkommen 
Anders Norman, nu är ordet ditt!                                                                                    Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Vardagens hjältar & och lite till...
Att få äran att vara kåsör i Skultunabladet, det är en ära som jag tog emot med stolthet. Dock också med lite 
rädsla, för vad ska jag skriva om, vad har jag som kan vara intressant!?
Vem är då jag? Jag är ju en ”stanare”, som tillbringat alla mina barn/ungdoms somrar ute i sommarstugan i 
Öster Munga och så också nu på äldre dagar. Min mor Anne-Marie Norman kommer från Öster Munga, där min
mormor Maria Johansson fostrade henne på bästa tänkbara sätt. Sedan så flyttade dom till Erikslund (som jag 
ser som mormors hem). Där utökades familjen med fyra systrar till min mor. Så även där har jag tillbringat mycken 
tid. När jag blev äldre och byggde upp mitt eget liv blev det inte alltför ofta som man var ute i den kära ”Hem-
bygden”. Då hade man fullt upp med annat (oviktiga saker!!) Men nu har jag tagit mitt förnuft till fånga och flyttat
”hem” igen. Nu bor vi på Viggby i Romfartuna. Detta var lite kort om mig och min koppling till bygden.
Det som slår mig först när jag tänker på Romfartuna, det är faktiskt Romfartuna IP!! Det är en plats som man 
tillbringat mycket tid på. Först som liten palt, då jag fick följa med pappa Rolf till både träning och match. Jag
kanske inte var den mest hängivna supportern till GIF just då. Serietidningar (Kalle Anka) lockade då betydligt mera. 
Jag kan säga att det var riktigt skönt att få gå och sätta sig i bilen, medan dom andra sprang omkring på planen 
och jagade boll. Där kröp jag ned längst där bak i ”Bubblan” som vi då hade. Ni vet, under hatthyllan som inte 
fanns där. Men inget gott som inte har nått kli med sig!! För kliande på hela kroppen, det blev det efter att man
krypigt ned där bak. Det där lilla utrymmet var ju inklätt med någon konstig stickig filt, så det blev en massa röda 
kliande prickar efter varje träning och match. Skoj? Nä, inte alls!
Min egen fotbollskarriär startade inne i stan, nämligen i IK Oden, där jag tillbringade ett flertal år. 
Men så en sommar blev jag övertalad av Jonas P i Öster Munga. Om jag började i ”Romfa” i stället, så
skulle han bjuda mig på glass! Ett erbjudande som man absolut inte kunde tacka nej till. Så då blev det en över-
gång till Romfartuna GIF vid 15-års ålder och det är absolut inget som jag ångrar på något sätt. Tiden i Romfa´ var 
riktigt skoj, helt utan curlande föräldrar!!! Föräldrarna såg man aldrig till, vare sig det gällde träning, hemmamatch 
eller i synnerhet bortamatch. Tänk vilken tur att vi hade den tränaren som vi då hade, nämligen Evert ”Putte” 
Andersson. Vilken hjälte, oj oj oj! Han hade en folkabuss av äldre modell, med plats för 8 passagerare, som han 
hämtade upp oss alla spelare med. Och hur många är man då i ett fotbollslag? Jo, 10 utespelare, 1 målvakt, 3 av-
bytare. Det blir då 14 spelare som han åkte och hämtade upp inför alla bortamatcher och tryckte in i bussen 
tillsammans med bollar, flaskor matchställ m.m. Tror Ni att vi hade skoj i bussen på väg till bortamatcherna? Ja, 
det kan jag lova och inte gick det så sakta heller. Många var dom som var med där, Horna, Kotten, Masen m.fl. 
Själv kallades jag Hjulet under en tid, men det är en annan historia. Detta var en period som man absolut inte
vill ha ogjord. När jag träffar på folk från den tiden då jag spelade fotboll (1973-1990) så är det första, som i princip 
alla nämner, det är hur otroligt roligt alla tyckte det var att få komma ut till Romfartuna IP och få beträda den
gudomliga fotbollsplanen/gräsmattan som var skött med perfektion och kärlek av Ture ”Fiskarn” Hammarsten. 
Vilket jobb han la´ ned där, hela sin själ! Tänk också när man fick den äran att byta om i de otroligt moderna om-
klädningsrummen, där brännässlor växte upp mellan planken i duschrummet och där det förhoppningsvis fanns
varmvatten. Vilket det givetvis inte fanns, om man var långsam in till duschen efter att ha öppnat och druckit 
ur dom goda drickorna som det alltid bjöds på vid matchdag.
Jag tror inte att det finns någon i dag levande själ, som har någon kritik att rikta mot Romfartuna IP, utan bara
en massa beundran och en enorm saknad. Saknad av att få komma ut till en sådan fin anläggning och få beträda 
den gudomliga fotbollsplan som tidigare fanns där. Saknad av alla dom som lagt ned så mycket tid och kärlek
på att få en klubb att fungera ute på ”vischan”, som dom alla har gjort.
Ni alla som i dag jobbar och tidigare har jobbat i föreningar av alla de slag, var stolta o glada för vad Ni gör. Det 
finns så många i vårat vackra avlånga land, som har Er att tacka för allt vad Ni gör. Så snälla Ni, ge aldrig upp, 
lev i dag så lever också framtiden. Ha nu en riktigt skön sommar och ta hand om varandra. //Anders Norman



  

 

        

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna      Telefon: 076-945 76 76    
e-post: kansli@skultunais.se                          www.skultunais.se       

Kansliets öppettider:   Måndagar och fredagar  kl. 09.00-13.00      Onsdagar  kl. 14.00-18.00

GrATTIS LeNA SKOG 
som vann ÖoB tipset vid A-lagets hemma match mot Kungsör.

MATcher på KVArNbAcKAVALLeN                                                    
  Onsdag 31 maj  kl. 19.00  SIS A-lag  - Skinnskatteberg SK
  Lördag    3 juni  kl. 10.00   SIS F0405 - Tillberga IK F05
  Söndag   4 juni  kl. 10.00  SIS F0304 - Forsby FF F0304
  Söndag 11 juni  kl. 11.00  SIS F0607 - Ekeby BK F0607
  Onsdag 14 juni  kl 18.00  SIS F0304 - Skiljebo SK F04
                          

boka in midsommar på Kvarnbackavallen. 
Massor av kul för barn och vuxna!

Till sist: Än finns några platser kvar på golfkursen!

Namn:      Karin Westlund
Parti:      Centerpartiet
Bor:         Romfartuna 
Roll i nämnden:  Ersättare 
Därför tycker jag att det är viktigt att vara engagerad i
kommundelsnämnden: 
Jag vill kunna påverka min hembygd för att främja utveckling 
i såväl Skultuna som Romfartuna och Haraker.  
Andra politiska uppdrag: Inga
Viktiga frågor som jag vill driva: 
Hela kommunen ska utvecklas och alla ska ha samma möjlig-
heter och rättigheter som inne i Västerås stad, det vill jag se till. 
Senaste året har jag drivit skolfrågan i Romfartuna, barnen och 
personalen ska ha bra lokaler och arbetsmiljö. 

Varsågod 
här fortsätter presentationsserien
om dem som ingår i Skultuna Kommundelsnämnd.  

Namn:  Johan Norrlin  
Parti:  Miljöpartiet            
Bor:  Haraker           
Roll i nämnden:    Ersättare

Därför tycker jag att det är viktigt att vara engagerad i kommun-
delsnämnden: 
För att kunna bidra till Skultuna kommundels bästa.
Andra politiska uppdrag: -

Viktiga frågor som jag vill driva: 
Att landsbygdsperspektivet beaktas i alla beslut i kommunen

Namn:  Ulla Mörck  
Parti:  Moderaterna     
Bor:  Stenhusvägen i Skultuna   
Roll i nämnden:    Ledamot

Därför tycker jag att det är viktigt att vara engagerad i kommun-
delsnämnden: 
För att medverka/påverka till att Skultuna skall utvecklas och 
fortsätta att vara en bra plats att leva och bo på.
Andra politiska uppdrag: 
Nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt
Viktiga frågor som jag vill driva: 
Planera för fler bostäder i olika former så att Skultuna därmed 
kan trygga bra skola/förskola, vård och omsorg, åldringsvård m.m.
och fortsätta att ha och utveckla den service vi har idag.

Gör ditt hem tryggare!
Prisvärda GSM-larm för ditt hem

   Enkel installation   
                                               Ingen kabeldragning 

              Allt är förprogrammerat 

   Fungerar även som 
   trygghetslarm

                      - Larm och datalösningar -  för Ditt hem 
         Katthedsvägen 12    726 30 Skultuna    Tel 076-104 76 99
                                  E-post: info@larmodata.se    Hemsida: http://larmodata.se

Erbjudande!
Från 2095 kr



Välkommen !

Kvarnbackadagen i Skultuna
- en lördag för alla
3 juni, kl. 11.00 - 15.00

                  Gycklargruppen Trix

   kl. 11.00     Föreställning
   Kl. 11.30     Cirkusskola
     för dig som är under 10 år

   kl. 13.45 Föreställning
   Kl. 14.15  Cirkusskola
    för dig som är 10 - 17 år

Foto: Peter Elfvendahl

Sponsorer:  ABF, Västmanlandsmusiken, Skultuna Kommundelsförvaltning, 
Skultuna Rotaryklubb, Skultuna Lions Club, Skultuna Hembygdsförening

Kvarnbackadagen i Skultuna
Programtider 

på scenen/dansbanan

                                        
                                      kl. 13.00

                                       Föreställningen 
                       “Havet”

                     med gruppen
                       Fjård

         En lekfull familjeföreställning med 
          mycket värme, komik, sång och dans!
        

Kl. 12.45   
Lions 

stipendie-
utdelning

Samordnare:  SAIK Skultuna Allm. Idrottsklubb    Skultuna Hembygdsförening    Lions Club Skultuna

Vi ses i 
Herrgårdsparken (mitt emot Brukshotellet), 

Brännugnsbacken och vid Dansbanan 
Skultuna Brandkår – demonstration av högtryckssystem
Skultuna Hembygdsförening – visning i Brännugnshyttan

Skultuna Lions Club – loppis
Skultuna Brukshundklubb – uppvisning

Skultuna AIK – prova på femkamp för alla
Skultuna Skytteförening – simulatorskjutning

K2 Bataljon – information
Skultuna Rotaryklubb – information

Mashed Kidneys – visning av motorcyklar
Vallonens Mötesplats – information
Skultuna Scoutkår – demonstration

Skultuna Familjecentrum/Bibliotek – barnaktiviteter
Skultuna kommundelsförvaltning – information

Skultuna kommundelsnämnd – information
MIMER – information

Mälarenergi – information om verksamhet och visning Kraftstation
Lugnets Kryddor och Plast – försäljning

PRO - information
Lotterier • Kaffeservering • Korv-och hamburgerförsäljning

   





Traktorvänner möts igen!
Text & foto Elisabet Sannesjö

I nr 10 2015 berättade vi om den traktortur som då utgick från Kjell Helmer i Broarna till valda platser i Haraker, som
Västmanlands mittpunkt och Åkerby Skans.
Turen var lyckad och i maj 2016 bar det iväg igen. Då 
med start hos Jens Svensson i Vagersta. Vid den tiden 
hade vi fått upp ögonen för Grålleklubben och deras 
aktiviteter, där bland annat en traktorträff arrangeras. 
Vi ställde in siktet på den träffen och mötte trivsamma 
gelikar. Sedan gick turen vidare till Ransta där vi bl.a. 
skulle ta oss en titt på en gammal lingrävare i Aldersbo.
Konceptet med en opretentiös gemensam tur,  gamla 
traktorer och besök i närområdet fungerade även i år. 

   Nu startade vi med morgonfika i Visningsträdgården i Vagersta. Sedan bar det  
  av mot Brånsta och Grålleklubben igen! Ny i sällskapet var Pär Lennartsson, 

   som blir ortsbo i höst och som nu bogserade en ABS Lingrävare med sin
   Fordson Höglundare. 
   Lite udda, men välkomna, i sammanhanget var vår lastbil, en GMC från 1948
   och Tomas Sannesjös moped, Husqvarna Novolette, 1954.
   Festkärran var så klart på plats till de medresandes förtjusning.

Vi närmade oss Brånsta, där Fordy hade slagit upp portarna på vid gavel. Grålleklubbens medlemmar hade ställt upp 
sina klenoder och klubbens flagga vajade på stången. Längs riksväg 56 hejade och tutade förbipasserande glatt. 

Vid frukostbordet i Vagersta hade 
vi sett en liten Ferguson köra 
förbi med en militärvagn på släp. 
Nu fick vi se den igen. Från den
serverade klubbens kock Anders 
Lindmark korv med bröd. Det var 
bara att tacksamt njuta. 

Så småningom tackade vi för oss 
och åkte vidare via Åbylund och
Julpa till Frövisjön! 

Husfar Fordy och eldsjälen Emma var på plats och jobbade intensivt. Så gjorde även 
många andra, oavsett om dom hamnade på bild eller ej. Besökare och medlemmar 
gladdes både åt det strålande vädret och ännu ett bra arrangemang!

Vid Frövisjön fanns kunniga fågelsskådare på 
plats med fullständig utrustning för att kunna 
betrakta våra bevingade vänner. 
Dessutom fanns det gott om nötkreatur som 
trängdes vid stängslet. Det  såg ut som om de 
egentligen tyckte att vi skulle titta på dem istället!
Visserligen hade vi kikare med oss och såg en och
annan fågel, men ingen av oss kan kalla sig expert 
på detta. En trivsam naturupplevelse blev det 
dock med en skön paus och medhavd matsäck. 
Extra glädjande var det också att se att det fanns 
gott om liljekonvaljer i markerna där. Jag hade
nästan börjat misströsta efter den kalla våren.
“Maggan” Holm Hoffman fick några fina exemplar 
av barnen och kunde också stoltsera med en fin 
papegoja i ena örat. Det passade ju bra in när 
man är på fågelexkursion! 
Förhoppningsvis blir det en traktorutflykt i maj 
nästa år också. Om du vill delta är det bara att 
söka kontakt med någon av oss i hyfsad tid! 



www.handelsbanken.se/skultuna 
telefon: 021 - 16 44 50© Foto: Elisabet Sannesjö

 

Frisör &  Shop   

Centrumhuset      
Tel: 755 30        www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Sommaren
 är snart här!

Passa på att 
bli sommarfin 
med hål i öronen

1 hål 149 kr
2 hål 295 kr

Välkommen!

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

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



  
 

   

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

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

På “G”
•

SKuLTuNA 
KOMMuNdELSNÄMNd

Nämnden sammanträder 14 juni
kl. 16.30 på kommundelskontoret. 
De första 15 minuterna avsätts för 
allmänhetens frågestund. 
Efter mötet gör nämnden sommar-
uppehåll till den 13 september. 
Kallelser och protokoll kan du läsa 
på www.vasteras.se
Vi önskar alla en skön och fin sommar. 

Bästa hälsningar 
Ordförande Mikael Sandberg (S)

•
FÖRENINGSSAMARBETE
Skultuna Lions Club och Skultuna 
Hembygdsförening är med och 
renoverar läktaren vid dansbanan 
i Kvarnbackaparken.

Grävningar i vägar inom Skultuna tätort
Trafikhinder med ett gott och nödvändigt syfte

För din kännedom: Vallonvägen, sträckan mellan Tibblevägen och 
Karl IX:s väg, och en viss del av Folievägen kommer att grävas upp 
på grund av förnyelse av VATTENLEDNING. Det kan bli lite trångt för 
trafiken, men bara under några få veckor.
Detta gäller även Granlidsvägen och Trastvägen, där det dock inte
är någon direkt genomfartstrafik.

Öppna förskolan
•  Tisdagen den 30 juni öppnar vi lite senare, kl.13.30.
•  Måndagen den 5 juni har vi stängt!
•  Utflykt till Vallby frilutsmuseum tisdagen den 13 juni. 
  Anmälan till oss om ni vill följa med!
  Vi ses på parkeringen kl.10.30, går en promenad runt djuren 
  och fikar/äter medtagen lunch i gröngräset.

Biblioteket
Sommarlån!

Du får flera veckors längre lånetid under sommaren!
29/5-23/7, 8 veckor
24/7-20/8, 6 veckor

(gäller ej filmer och böcker som det är kö på)
Skultuna bibliotek har öppet hela sommaren.

5 - 6 juni är biblioteket stängt
 8:e juni stänger biblioteket  kl. 14.00
12:e juni stänger biblioteket kl. 15.00

Särskilda sommaröppettider 
gäller 19:e juni - 11:e augusti
(se annons i nästa Skultunablad)

Se även separata annonser/information om:
• shÅppen      • Träffpunkt 8      • Skultuna kommundelsnämnd 

Måndagsklubben 
Packa badbrallor och solkräm!

Välkommen till Måndagsklubben på Skultunabadet
12: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

En uppmaning till den som vill är att baka bullar och kakor till försäljningen, lördagen den  3 juni 
vid Brännugnsbacken, Kvarnbackadagen. Lämna på morgonen direkt på plats eller till Vallonen.
Loppissaker önskas till Vallonens loppis den 21 juni!                                        Tack på förhand!
Onsdagen den 31 maj
kl. 10.00  VLT läsning 
kl. 10.00 – 13.00  I Pad nybörjar kurs, 6/7
kl. 11.00   Gymnastik 
kl. 12.00 – 13.30  Restaurangen har årets första   

  Grillbuffé till lunch
Utflykt, kl. 17.30 – 21.00

Vi åker till Västerås och kajen där vi lyssnar på 
”Ackes poporkester”. Vi åker färdtjänst, 80 kr.
Ta med dig pengar till förtäring; kaffe, smörgås, ev glass

Torsdagen den 1 juni
Kl. 09.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00  Mjukgympa med frukost. Sista gången  

 för terminen
kl. 10.00  VLT läsning 
Kl. 14.00  Bingo. Fika efter bingon, 20 kr
Fredagen den 2 juni
kl. 09.00  Trädgårdstäppan
kl. 10.30  Manikyr, obs ändrad tid
kl. 12.00  Rotary har lunchmöte
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika 

Lördagen den 3 juni
Utflykt kl. 12.30 – 15.00 

till Kvarnbackaområdet i Skultuna. 
Vi ser på den fina föreställningen “Havet” vid 
dansbanan. Skönsång och en trevlig berättelse 

   om havet. Se även separat annons. 
   Färdtjänst kostar 80 kr

Ta med fikapengar och lottpengar om du vill!
Anmälan till Pia så fort som möjligt

kl. 17.00 – 19.00  V 75 med pizza!
Du betalar 20 kr till Pia om du vill vara med och 
tippa. Pizza, kaffe och kaka kostar 50 kr.
Anmäl intresse till Pia.

Måndagen den 5 juni
kl. 09.00  Bangolf
kl. 13.30  Balansträning med Annika
kl. 14.00  Promenadgruppen utgår från entrén
kl. 18.00  Stickcafe

Tisdagen den 6 juni (Sveriges nationaldag)
kl. 11.00  Mixturen i samlingssalen 
  under ledning av Gunilla Lindberg
kl. 12.00  Silltallrik 
kl. 18.30  Zumba, för dig med fart i benen. 
  Sista för terminen.
Onsdagen den 7 juni
kl. 10.00 – 13.00  I Pad nybörjar kurs 7/7
kl. 11.00  Gymnastik 
kl. 14.00  Boule med Helge och väntjänstare.
  Vi dricker kaffe efter Boulen!
Torsdagen den 8 juni
kl. 09.00  Skapande aktiviteter
kl. 10.00  VLT
kl. 10.30  Högläsning
kl. 14.00  Bingo. Vi dricker kaffe efteråt, 20 kr
Fredagen den 9 juni
kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.30  Högläsning
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika 
Måndagen den 12 juni
kl. 09.00  Bangolf. Vårens sista. Start igen 21 aug.
kl. 10.00  VLT läsning
kl. 10.30  Högläsning på 15
kl. 14.00  Promenadgruppen utgår från entrén
kl. 12.45 – 16.30  Vi åker till Tillberga för allsång
med fika på Parkgården.          Ta med fikapengar!
Färdtjänst 80 kr. Meddela snarast om du vill med.
Tisdagen den 13 juni
kl. 09.00  Brukarråd
kl. 10.00  VLT läsning 
kl. 10.30  Högläsning
kl. 11.00  Gymnastik. 
kl. 14.00  Fotbollsgrabbarna. Kaffe i pausen, 20 kr
Onsdagen den 14 juni
kl. 10.00  VLT läsning 
kl. 11.00  Gymnastik 
Kl. 17.00 - 20.30 Vi åker till Västerås och kajen 
där vi lyssnar på ”Sabina Serra och Marina Ström” 
Färdtjänst 80 kr.                              
Ta med dig pengar till förtäring; kaffe, smörgås, ev glass



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

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

putsarbeten


