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                               Hej!
           Nu är glada julen slut, slut, slut. Julegranen dansas ut, ut, ut ...
Ja, så är det. I lördags var det Tjugondedag jul och Knut hade namnsdag. Traditionsenligt ska julen ut då. Men inget
är sig förstås riktigt likt i dessa tider. Inte har jag hunnit städa ut julen inte. Egentligen är det rätt fint med pyntet och
de varma, röda färgerna... och ljusen... visst kan man väl ha dem kvar ett tag till när det fortfarande är så mörkt ute. 
Lite motsägelsefullt är det också. I julas sjöng vi ju att “julen varar väl till påska” även om vi i nästa andetag fick veta
att det inte var sant för däremellan kommer fastan, men den börjar ju inte förrän 14 februari i år.  I Svanå Bygdegård 
och i Klockargården i Romfartuna har man i alla fall dansat ut julen till barnens förtjusning. Så var det med det.

Som kåsör denna gång har jag bjudit in en kvinna som jag jobbade ihop med för många år sedan. Därefter har våra
vägar inte korsats så ofta eftersom vi befunnit oss på olika ställen. Bland annat jobbade hon med personalfrågor hos 
mig när jag tog hand om Teknik-och serviceförvaltningen i Heby under några år. Det gjorde hon bra och hon klarade
fint av den turbulenta tillvaro som sådana jobb innebär. Med 170 medarbetare möter man så klart allt från gråt och 
tanda-gnisslan till jubelsrop! Hon fixade det med både envishet, glimten i ögat och ett varmt skratt inom räckhåll.  
Välkommen Jane Hunter Oja, ordet är ditt!                                                   Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Svanå – den vackraste platsen på jorden?
Allt började med att jag såg ett flygfoto på väggen hos vänner i USA och blev förälskad. Hade då ingen aning 
om var Svanå låg. Ja, i Sverige visste jag men inte mycket mer. I maj 1997 fick jag se huset och platsen i 
verkligheten. Det var ett hus med ett mycket stort renoveringsbehov på en helt underbart vacker plats. Vid 
visningen kändes det som det var det dummaste jag gjort någonsin. Hur kunde jag vara så korkad att titta på 
något så vackert som aldrig skulle bli mitt?

I slutet på augusti 1997 flyttade jag, min man och våra två barn till Bruksgården i Svanå. 
Nu har vi bott här i drygt 20 år och jag är fortfarande lika glad att bo här och huset är snart färdigrenoverat. 
Renovering av det sista rummet pågår nu. När vi flyttade in fanns det inget värmesystem och en dålig och 
liten varmvattenberedare. Det märkliga är att det känns som igår jag fick stå och koka vatten till barnens bad
samtidigt som det känns som jag aldrig bott någon annanstans. Här kommer jag att bo kvar så länge som
det är möjligt. 

I Svanå har vi en fantastisk omgivning med historia, vacker natur och ett rikt djurliv. Det är en ynnest att från
köksfönstret få se vilda djur vid husknuten, alltifrån fåglar till lo och varg. Fast det finns ju en del djur (läs 
vildsvin och sork) som inte väcker min glädje. 

Jag har också fått möjligheten att ha trädgård, en hobby som ger mig bättre mental vila än yoga och spa. Vill 
inte påstå att jag har gröna fingrar, men jag tycker för det mesta att det är roligt. Det finns nog ingen plats 
som ger mig samma ro och lugn som Svanå!

Nu finns det planer på att bygga fler bostäder i Svanå. Enligt planerna kan det byggas upp till 100 nya hushåll. 
Jag kan villigt erkänna att min första reaktion till nyheten inte var sprudlande positiv och till viss del är jag 
fortfarande inte odelat positiv. Många tankar snurrar i huvudet. Hur ska alla nya bostäder få plats på en relativt 
liten yta? Kommer känslan att vara ett bostadsområde istället för liten by på landet? Kommer de vilda djuren 
att försvinna? 

Det positiva är planerna på att öppna upp Herrgården för mer verksamhet och eventuell buss till Svanå samt 
att fler innevånare bidrar till våra möjligheter för att behålla butiker och samhällsservice i Skultuna.
Jag välkomnar också förstås nya innevånare till byn som på heltid får ta del av vår underbara miljö. Jag ser 
fram emot mer verksamhet i Herrgården. För trots att jag uppskattar lugn och ro är det väldigt trevligt med 
lite liv och rörelse. Allt i lagom dos.
Jag önskar er alla ett gott 2018 
Jane Hunter Oja
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ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

På en fråga till en hög finsk officer om han ser några problem med den 134 mil långa landgränsen mot Ryssland, 
så svarar han att det hade varit ännu större problem om vi inte hade en landgräns österut! 

Finland firade 2017 sitt 100 års jubileum som en fri nation. Landet har präglats av förhållandet till grannlandet i öster. 
Här jämförs försvarsmakterna i Finland och Sverige.

Vårt östra broderland Finland lät aldrig avveckla sin Försvarsmakt så grundligt som vi gjorde det i Sverige. De historiska
erfarenheterna gjorde att man bibehöll det så kallade ”invasionsförsvaret” till skillnad från i Sverige. Värnplikten 
bibehölls och effekterna av detta blir tydligare för varje dag. Sammanlagt mobiliserar Finland idag 280 000 soldater 
i händelse av kris eller krig. Vi i Sverige kan skapa en samlad Försvarsmakt om 50 000 soldater varav 22 000 är
hemvärnssoldater. Varför denna obalans kan man fråga sig?
Kostnaderna för Finlands Försvarsmakt ligger år 2017 på 2830 miljoner Euro vilket motsvarar cirka 28 miljarder 
svenska kronor. I Sverige får försvaret 2017 cirka 45 miljarder kronor och prognosen för år 2020 är 50 miljarder 
kronor. I det finska rambeslutet sker en kraftig ökning av anslagen. För 2020 skall det finska försvaret få 3037 miljoner 
Euro vilket motsvara cirka 30 miljarder svenska kronor. Men redan 2021 skall det finska försvaret få en rejäl ökning 
av anslaget till 4301 miljoner Euro vilket ger 43,4 miljarder svenska kronor. Detta motsvarar på fyra år en dryg 50 % 
ökning av försvarsanslaget. Den drastiska ökningen är bland annat för att tillgodose de finska stridskrafternas behov 
av ny modern materiel. Samtidigt kompenserar den de behov som skapats genom en kraftfull eskalering av hotbilden 
som för närvarande sker i vårt närområde. Har vi i Sverige en helt annan hotbild är vad som finns på andra sidan 
Åland? Svaret är naturligtvis ja, men skillnaden motsvarar inte alls den differens som en jämförelse av våra länders 
försvarsförmågor visar. En jämförelse som borde bekymra. 
En jämförelse av styrkeförhållanden mellan Sverige och Finland ger vid
handen att Finland bibehållit stora delar av sina förmågor. Skillnaden är
mycket tydlig. Finland förlitar sig på egen förmåga först och främst och 
samarbetar gärna, men har alltid den egna förmågan i fokus. Sveriges 
politiker talar gärna sig varma för samarbeten. Känslan är att de försöker 
prata samarbeten för att dölja Sveriges bristande försvarsförmåga. 
Det finns bara en väg till ökad försvarsförmåga och den tar Sverige inte
fullt ut. Natos 2 % mål är inte för inte en målsättning som ska skapa ökad 
försvarsförmåga. Sverige har långt kvar innan vi ens kan drömma om 
att komma upp i 2 procentmålet. Resultatet är bristande förmåga inom
flera områden som är vitala för svenskt försvar. 
Artilleriet, en stark faktor
Sedan det andra världskriget har Finland alltid insett artilleriets betydelse. Utöver drygt 700 artilleripjäser förfogar den 
finska armén över 698 12 cm granatkastare. Därutöver finns det 75 raketartilleripjäser. Detta är ett system som helt 
saknas i den svenska armén. De finska raketartillerisystemen MLRS M270 skjuter 22,7 cm raketer med en vikt på 306 kg 
i salvor om 12 raketer per fordon. Salvan skjuts på under 40 sekunder. Räckvidden för systemet är grundversionen 
32 km, men med specialraketer kan upp till 120 km räckvidd erhållas. MLRS-systemet tillverkades ursprungligen 
av USA och fortfarande finns systemen i sex Natoländer. Danmark sålde sina till Finland för några år sedan.
I Sverige försvann kustartilleriet helt år 2000. Det så kallade invasionsförsvaret avvecklades och ett nytt insatsförsvar 
tog vid. I Finland finns kustartilleriet kvar med två brigader och 76 st 13 cm kustartillerikanoner. En av brigaderna är
Nylands brigad i sydvästra Finland med svenska som utbildningsspråk.                         Fortsättning på nästa uppslag   i

Välkommen tillbaka och stort tack Jan Forsbergs för att vi får ta del av ännu ett av dina reportage 
från Slagfjädern, försvarsutbildarnas medlemstidning som fyller 100 år i år!        Elisabet Sannesjö

Finland 
i skuggan av Ryssland 

Överstelöjtnant 
Jan Forsberg
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 fortsättning från föregående uppslag      
Kustartilleriets kanoner finns i två versioner med 
130 TK (tornikanuuna): som fast kustartilleri samt även 
som rörliga artilleripjäser. Pjäserna är konstruerade 
av det finska företaget Tampella och är kustartille-
riets huvudvapen från 1980-talet. Den optimala 
räckvidden med vanlig ammunition är 30 km och 
med specialammunition 40 km. Därutöver har Kust-
artilleriet två olika rörliga sjömålsrobotsystem, ett 
tyngre och ett lättare, vilkas räckvidd är 70 km 
respektive 8 km. 

Nya pansarhaubitsar införs
Finlands försvarsminister undertecknade i mars 2017, 
i Seoul i Sydkorea, ett upphandlingskontrakt gällande 
nya pansarhaubitsar K9 Thunder. I samband med detta undertecknades också ett avtal som skall stödja en eventuell 
anskaffning av samma system i Estland. Det totala värdet av upphandlingen uppgår till ca 1,4 miljarder svenska 
kronor och i denna summa ingår totalt 48 pansarhaubitsar med reservdelar och utbildning. Leveranser till Finland 
börjar redan i år (2017). De bandgående 155 mm:s pansarhaubitsarna K9 Thunder gör det möjligt att understödja 
de operativa rörliga arméförbanden med artillerield med lång räckvidd och med god precision. Systemets rörlighet 
är god såväl i terräng som på landsväg. 

Framtiden ur ett finskt perspektiv
Den militära aktiviteten och de militära spänningarna i Östersjöområdet har ökat ständigt den senaste tiden. Risken för
överraskande angrepp ökar och tiden för förvarning vid militära kriser har blivit kortare enligt den finska regeringen. 
Tröskeln för att ta till olika maktmedel har sänkts, vilket skapar behov för en mer allsidig och modern försvarsmakt. 
Säkerhetsläget i Finlands närområde har försämrats efter Rysslands annektering av Krim och konflikten i östra Ukraina. 
De militära spänningarna i Östersjöområdet har ökat betydligt och därmed osäkerheten avseende gränsen mellan 
krig och fred. Östersjöområdet har fått en större militärstrategisk betydelse och den militära aktiviteten i området 
har ökat. Samtidigt har den militära närvaron i det arktiska området också ökat. Kolahalvön är fortfarande en viktig 
del för Ryssland. Här finns avsevärda mängder av strategiska vapensystem. 

Den finska marinen
Det finska marina försvaret utvecklas mot snabbare och rörligare insatser än dagens. Ny materiel som ska tillföras 
krävs för att upprätthålla marinens snabba och flexibla beredskap och övervakningsförmåga. Tyngdpunkten är lagd 
på avvärjning vid utsjö- och kustområdena. 
Robotsystemet för robotbåtarna i Hamina-klassen, ska uppgraderas och fartygen ska även i övrigt renoveras och 
modifieras. Dessutom ska fartygen få ubåtsjakt och torpedsystem. Äldre stridsfartyg ska tas ur drift och ersättas med 
en ny fartygsklass på 2020-talet. De nya korvetterna ska byggas vid Rauma Marine Constructions i Raumo och ska 
vara klara att tas i bruk från och med år 2025. Korvetterna blir närmare 100 meter långa. Just nu pågår upphandling 
av fartygens vapen- och stridsledningssystem. Korvetterna ska bland annat förses med utrustning för signalspaning 
och torpeder, en vapentyp som den finska marinen saknar för närvarande. Stommen i marinen blir de fyra nya 
          korvetterna och de uppgraderade fyra robotbåtarna.

   Finlands luftförsvar
   För att öka uthålligheten upprättas ett större nätverk av  

  flygbaser och basresurser. Tillförsel av nya beväpnings-
   alternativ till flygvapnets F-18 Hornet flygplan och luft-
                                                                                                          värnets förnyelse är viktiga delar för att skapa ökad  

  förmåga. 
    Under kommande decennium ska luftvärnssystemen  

  utvecklas för en ”tillräcklig höghöjdsluftvärnsförmåga”,  
  som det står skrivet. Just nu har Finland fått NASAM 2 

   levererat och med detta system kan man bekämpa luftmål  
                                                        Fortsättning på nästa sida g

                                                                      ... på upp till 25 000 meters höjd. Finessen med systemet är att man använder
samma jaktrobotar som till de flygande  systemen (F-18 Hornet) nämligen AMRAAM AIM-120. Denna radarjaktrobot 
har även Sverige anskaffat. 
F-18 Hornet kommer att ersättas av ett nytt flygplanssystem under senare hälften av 2020-talet. Här finns bland 
annat det nya svenska SAAB Gripen NG med som ett alternativ i upphandlingen, som det ser ut just nu. Förnyelsen
är kopplad till den bedömda säkerhetspolitiska omgivningen som ställer ökade krav på snabbhet och flexibilitet. 

Värnplikten och försvarsviljan
Den allmänna värnplikten och utbildning av hela den tjänstdugliga manliga åldersklassen ger 
på ett kostnadseffektivt sätt de finska stridskrafterna ett bra tillskott på kompetens. Den fri-
villiga militärtjänsten för kvinnor utvecklas även som en del av det totala systemet. Antalet 
kvinnor som tjänstgör i krishanteringsuppdrag försöker man utöka.  Mönstringssystemet 
förbättras genom att de värnpliktigas specialkompetenser och förmågor beaktas. Den finska
reservens utbildningssystem är en helhet, i vilken ingår försvarsmaktens repetitionsövningar 
och frivilliga övningar samt Försvarsutbildningsföreningens kurser.

Försvarsviljan och det frivilliga försvarsarbetet 
Förändringar i omvärlden visar på vikten av att det finska samhället har förmåga att klara av kriser, och i detta spelar 
försvarsviljan en viktig roll. Försvaret är hela folkets sak, och finländarnas höga försvarsvilja är grunden för försvars-
förmågan. En viktig del upprätthålls genom organisationerna som utför frivilligt försvarsarbete. Den stora försvars-
viljan upprätthålls i Finland genom kvalitet i utbildning av de värnpliktiga. Därutöver genom att det frivilliga försvars-
arbetet stöds av den finska försvarsmakten. Försvarsutbildarna i Finland har utvecklats till en strategisk partner för 
den finska försvarsmakten. Målet är att stärka det frivilliga försvarets roll i det lokala finska försvaret av hembygden.

Sverige kan lära av Finland i mer än ett avseende!        

Jan Forsberg

Finlands modernaste robotbåt av Haminaklass.
Fartygen är 51 med långa med deplacement på 250 ton.

Finland valde 1992 att köpa ett amerikanskt allvädersjaktplan. De första F-18 strids-
flygplanen levererades  tre år senare. Sammanlagt blev det 64 plan som ingick i köpet. 
Planen kan tankas i luften, har stor räckvidd och kan landa på kort landningsbana.

 Fortsättning från föregående sida g     

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

putsarbeten
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  Nariga hälar, 
  hälsprickor 
och

  förhårdnader 
  är puts väck 
med denna 
fantastiska 
fotcreme.  
Passar även 
diabetiker.

Camillen diabetic 
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Jag har fått många uppskattande ord om Sten Åke Peterssons nedtecknade minnesbilder från uppväxten i Skultuna 
och jag har förmedlat det till honom. Han var med i nr 20, 21 och 22, 2017, och nu är han på plats igen i årets första 
nummer. Jag har också fått ytterligare ett par krönikor av honom för framtida bruk. Den som väntar på något gott ... 
Välkommen Sten Åke!                                                                                                                       elisabet Sannesjö

Hundskinnsbacken – min barndoms vildmark
Jag har nåtts av det smärtsamma beskedet att min barndoms vildmark har blivit skövlad. Uppenbarligen 
har det skett i tysthet för att undvika trädkramare och våldsamma demonstrationer. Alla ni som tog striden 
för Oinareskogen på Gotland, den ensamma eken på Oxenstiernsgatan och almarna i Kungsträdgården  
-  var var ni när Hundskinnsbacken i Skultuna förvandlades till en öken? 
”Så ja, lugna ner sig nu, gamle man. Det var ju så länge sedan som den lilla skogsbacken var din vildmark” 
kanske någon säger. Ja förvisso, men i alla fall… Hundskinnsbacken är borta om de rapporter jag fått stämmer.
Morfar bodde i Ekeby. Från Bryggeriet upp till Ekeby var det näst alltid motvind. Om vintrarna var det 
dessutom snödrev som jag minns det. Livstycke med strumpeband som skavde och yllestrumpor som 
kliade. Mamma Annie gjorde den resan nästan varje dag under min tidiga barndom. Oftast tog farmor 
hand om mig så jag kunde vara hemma, men emellanåt gick inte det att lösa på annat sätt än att jag åkte 
med. Jag satt jag på pakethållaren med benen rakt ut eller också hukade vi hand i hand när vi stretade 
på i motvinden på Ekeby gärde.
Morfar var gammal. Han började bli glömsk och behövde både mat och tillsyn i sitt vindsrum. Han förstod 
sig inte något vidare på det där med barn, trots att han och Maria hade haft sju ungar som alla vuxit upp 
och blivit stora och dugliga samhällsmedborgare. Hans hårda knogar när han spelade revbenspolka var 
menat som en vänligt gest men svår att glädjas åt. Inte heller hade han några andra karameller än Kungen
av Danmark. De var också svåra att glädjas åt. 
Nu började han bli senil på riktigt men han klarade sig och kunde bo kvar med lite hjälp. Några år senare, 
vid mitten av 50-talet, kom han på den rationella lösningen att tända direkt i vedlåren som stod bredvid
spisen för att slippa hålla på och plocka med veden från ena stället till det andra. Tack och lov ville det inte 
ta sig riktigt, men det blev en brandkårsutryckning och då var det slut med det egna boendet, vilket säkert 
gladde Elis Berglund och Jonas Persson, Fernströms, Barklunds och vad nu grannarna hette. 
Under några månader, medan han väntade på en plats på Skogsgården, bodde han hemma i vår enrummare 
i skolan. Det fungerade det också men det var lite oroligt att ha honom travande runt som en osalig ande 
i rummet. Emellanåt stannade han upp när han såg sig själv i vår stora spegel. Han stirrade stint på sin 
spegelbild och frågade till slut: Hur länge ska den där gubben stå där?  
Lugn blev han bara när vi la på en 78-varvare med Calle Reinholdz som sjöng Luffarevisan. Då lutade han
omkull sig på dyschan, som var hans sovplats, och suckade sitt Håhåjaja. Alla har vi våra drömmar som 
följer oss genom livet. Luffarevisan var nog en del av hans förtryckta frihetsdröm.
Men vad hade nu det med Hundskinnsbacken att göra? Jo, när mamma Annie var klar hos morfar skulle vi
vidare till förvaltare Sven Cederholm på Hägervallen. (Han var Fjellstedts föregångare). Där var hon ”daglönare”: 
tvätta, städa, laga mat med mera. Det började 1939 sedan Cederholms fru Agnes dött. Sven behövde
hjälp med hushållet. Mamma, då nygift och återflyttad till Skultuna, hade hushållat åt SM-chefen, direktör 
Falk, i Västerås och hjälpt till hos Schartaus på Forsby när det var kalas. Jag kan anta att hon fått goda 
rekommendationer. Sedan hade Sven gift om sig 1942. Hans nya fru, Hilda, var lärarinna och hade inte 
tid med hushållsbestyren så det blev fortsatt jobb ända till 1950 då Cederholms flyttade till Kungsåra 
och mamma fick fullt upp som skolstäderska.
Vägen från Ekeby och Hägervallen strök förbi Hundskinnsbacken, den magiska skogsbacke där allt kunde 
hända. De möjliga farligheterna började reda vid den lilla grusplan som låg i kilen mellan Ramnäsvägen 
och vägen som vek av mot Hägervallen. Där var det zigenarläger emellanåt, med hästar, vagnar, eldar och 
mystiska människor som spelade konstig musik. Från vårt köksfönster kunde man se dit upp och musiken 
hade alltid medvind ner till Bryggeriet. Det hände att polisen kom dit och dan därpå var lägret borta.

                                                Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g  Ibland gick vi, mamma och jag, tillsammans inne bland träden genom
Hundskinnsbacken på vår väg till Hägervallen. Vi rundade de stora, mossiga stenblocken på kanten av den 
lilla mörka tjärnen och ut igen vid de stora enarna och jättemyrstacken precis där Barkvägen drog iväg över 
gärdena ner mot Bryggeriet. Ibland gick jag alldeles ensam (tre meter vid sidan av vägen inne i vildmarken!) bara 
för att kolla om jag vågade. Det var ett stort äventyr för en feg och försynt femåring.  
Några år senare blev Hundskinnsbacken ett av många utflyktsmål när jag ensam eller tillsammans med 
kompisar drog iväg på cykel för att upptäcka världen. Man kunde faktiskt bada i den lilla tjärnen! Det 
fanns flera ansamlingar av flyttblock som bjöd in till klättrande och kojbygge. Man kunde också sitta i 
skogsbackens bakkant, mot Skvallerbäcken, och spana efter rådjur och älg i skogskanten upp mot Norräng 
och mumsa på bullar och klunka mjölk ur medhavd flaska och känna sig som en riktig upptäcktsresande.
Jag har många gånger funderat på namnet Hundskinnsbacken utan att hitta något säkert svar. Jag har inte 
hittat några belägg för att det funnits så kallade ”sockenlappar” så långt ned i Västmanland. Men det har
ju funnits andra grupper som utförde samma jobb,  de jobb som det inte anstod en bonde att göra. Sådant 
var till exempel att avliva och flå hästar, hundar och kattor.  Kanske har det bott ”rackare” i eller intill 
Hundskinnsbacken. Hade rackarna slängt eller grävt ned skinnen av avlivade hundar där i backen? (Läs 
gärna mer om rackare och sockenlappar i Ingvar Svanbergs bok ”Hästslaktare och Korgmakare”. Har någon läsare 
av dessa rader hittat belägg för att det var på det viset så vill jag gärna veta!) 

Sedan har jag också funderat på om det finns något samband mellan Kattheden och Hundskinnsbacken 
– om det funnits andra rackare eller marginaliserad människor som bodde där. Jag har i alla fall minnen 
av att det av och till var zigenarläger även nere på Kattheden, i närheten av Eriksberg.
Nu lämnar jag det vetenskapliga därhän. För mig var Hundskinnsbacken under flera år på 1940-50-talen 
en spännande plats som för alltid har ett särskilt rum i mitt hjärta – oavsett var namnet kommer ifrån. 
Jag ska ta mig dit när det våras för att betrakta förödelsen.                                             Sten Åke Petersson

Kurs i I Pad användning, våren 2018
Kursen är ett samarbete mellan Vallonens mötesplats och ABF. 

Syftet med kursen är att prova på teknik som kan användas för att underlätta i vardagen.
Målgruppen är 65 +. Kursen består av 7 tillfällen. Vi gör paus för fika till självkostnadspris.

Varje deltagare betalar 100 kr för abonnemang av trådlöst nätverk/I pad och 200 kr i kursavgift.
Du som använder egen I Pad betalar endast kursavgift

Nedan presenteras tiderna för vårens kurs. I vår kommer vi att ha två kurser.
När du anmäler dig hamnar du på vår turlista. Vi använder märket Apple/IPad.
Kursen är även öppen för Dig som har gått en gång men som vill ha en repetition.

Kurstider: (Ändringar kan förekomma)
  1.  Tisdagen den  23 januari  kl. 09.00 – 10.30  (introduktion)
  2.  Tisdagen den  30 januari  kl. 09.00 – 12.00  (ändrad tid)
  3.  Tisdagen den    6 februari  kl. 13.00 – 16.00
  4.  Tisdagen den  13 februari  kl. 09.00 – 12.00  (ändrad tid)
  5.  Tisdagen den  20 februari  kl. 09.00 – 12.00  (ändrad tid)
  6.  Tisdagen den  27 februari  kl. 09.00 – 12.00  (ändrad tid)
  7. Onsdagen den   7 mars  kl. 13.00 – 16.00  (ändrad tid)

Är Du intresserad?
Välkommen att kontakta Pia på Vallonens Mötesplats, tel. 021 - 39 39 07

Vallonvägen 15 – 17 Skultuna. VL buss 21
pia.willen@vasteras.se



ä

ä

ä

Vecka 3  Onsdag 17/01 Rotmos och köttkorv
  Torsdag18/01 Ärtsoppa m. pannkaka & sylt. Alt. lasagne
  Fredag 19/01 Kotlettrad, råstekt potatis och konjakssås

Vecka 4 Måndag  22/01 Korv i ugn
  Tisdag 23/01 Raggmunk med fläsk och lingon
  Onsdag 24/01 Kassler i ugn med stekt potatis
  Torsdag 25/01 Ärtsoppa m. pannkaka & sylt. Alt. lasagne
  Fredag 26/01 Sjömansbiff 

Vecka 5 Måndag 29/01 Isterband med dillstuvad potatis
  Tisdag  30/01 Raggmunk med fläsk och lingon
  Onsdag 31/01 Pannbiff med stekt potatis och brunsås

Dagens Lunch  85 kr
Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår  

För utkörning av lunchlådor, 
beställ före kl. 09.00

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se   Se även menyn på gastrogate.se
Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Fredag 26 januari
kl 11.00 - 12.00

OBS !!!  Ny plats. 
Vi står vid f.d. OK-macken i Skultuna

Sveriges 

godaste 

knöl

Odlargaranterad King edvard, Folva, Serafina 
och mandelpotatis från egen odling

Tel:  070 - 719 83 55
Vi säljer även honung och sylt 

 

   Fuktutredning/avfuktning
   Rivning och sanering
   Skadejour 
 
 072-888 40 40     www.ocab.se

   Öppet: Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

             Svenne      

Service & Reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

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. 

Välkomna !

        
 

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   

Telefon: 076-945 76 76    
e-post: kansli@skultunais.se     www.skultunais.se       

Vi hälsar 
Johanna Jonsson välkommen 
som ny föreningskonsulent 1 februari.

Årsmöte 
Måndag 19 febr. kl.18 på Mariagården

ä



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

Välkomna hälsar Lillemor, Alena & Pia

 

     
 

Torsdagen den 25 januari
Kl. 9.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
Kl. 09.00  Mjukgympa för damer och herrar
Kl. 10.00  Bakning
Kl. 10.30  VLT

Fredagen den 26 januari
Kl. 09.15  Manikyr
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Hänt i veckan!
Kl. 14.30  Fredagsfika med tårta och musik-
  underhållning av Anders Caringer 
  Fri entré.

Lördagen den 27 januari
Kl. 14.00  Teaterföreställningen 
  ”Sarajevo Big  Bang”      
  Se annons 

Måndagen den 29 januari
Kl. 09.00  Golf
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Högläsning
Kl. 11.00  Sittande Chiball i ljusrummet 
  på äldreboendet
Kl. 11.30  Vi går till Mariagården och äter soppa.  

 Anmäl intresse till Pia eller Lillemor.
Kl. 13.30  Balansträning
Kl. 14.00  Film i samlingssalen

Tisdagen den 30 januari
Kl. 9.00 – 12.00  I Pad kurs för nybörjare.
   Se annons 
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Högläsning
Kl. 12.00 – 15.00  REA Seniorshoppen, 
   i samlingssalen
Kl. 14.00  Allsång med Fotbollsgrabbarna
  Lotteriförsäljning

Onsdagen den 31 januari
Kl. 09.00  Bakning
Kl. 11.00  Gymnastik
Kl. 14.00  Teknikcafé

OBS! 
Brukarrådet är flyttat till 7 februari

Onsdagen den 17 januari
Kl. 09.00  Mjukgympa för damer och herrar, 
  istället för på torsdag
Kl. 09.00  Bakning
Kl. 10.00  Pia och Lillemor finns i matsalen för att  

 lyssna på boende och mötesplatsens  
 besökares önskemål om aktiviteter år  
 2018. Vi bjuder på smoothie!

Kl. 11.00  Gymnastik

Torsdagen den 18 januari
Kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Högläsning

Fredagen den 19 januari
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Julgransplundring med barn från 
  förskolan. Lasse och Rune spelar.
kl. 12.00  Rotary har lunchmöte med 
  föredragshållare
kl. 12.30  Spelstuga
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 22 januari
Kl. 09.00  Golf
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Högläsning
Kl. 11.00  Sittande Chiball i ljusa rummet på 
  äldreboendet
Kl. 13.30 Balansträning
Kl. 14.00  Film i samlingssalen

Tisdagen den 23 januari
Kl. 09.00 – 10.30 Introduktion I Pad kurs.
   Nybörjare.     Se annons 
Kl. 10.00  VLT
Kl. 10.30  Högläsning
kl.14.00  Lillemor och Pia är på avd 2 och lyssnar  

 in vilka aktiviteter de boende önskar sig
  i huset 2018.

Onsdagen den 24 januari
Kl. 09.00  Bakning
kl. 10.00  Lillemor och Pia är på avd 3 och lyssnar  

 in vilka aktiviteter de boende önskar sig
  i huset 2018.
kl. 11.00  Gymnastik

Se även 
separata annonser om:

shåppen
Kurs i IPad-användning

Teatern “Sarajevo Big Bang”

Biblioteket
Torsdag 25:e januari kl. 09.30 
börjar vi med babybokprat igen        

         Vi läser, sjunger och ramsar. 
         Babybokprat passar bäst för 
         barn mellan 4 och 12 månader 
         (och deras vuxna)!
                Ingen föranmälan behövs. 

                                                     Det är bara att komma!

Öppna förskolan
Är du föräldraledig? Välkommen till Öppna förskolan!

Vi har öppet:
Måndag  kl. 09.00 - 14.30
Tisdag   kl. 10.30 - 13.00 (Babystund 0 - 8 månader) 
  kl. 13.00 - 16.00 (Öppet för alla)
Onsdag  kl. 08.30 - 12.00
Torsdag  kl. 09.30 - 13.30   
OBS! Torsdagar börjar vi vår verksamhet på annan plats:
Jämna veckor är vi på babybokprat på biblioteket kl. 9.30-11 
Ojämna veckor är vi på småbarnsrytmik på Mariagården kl. 9.30-11.15 
Efter dessa verksamheter har vi öppet på förskolan till kl 13.30
Fredagar har vi stängt!

• Måndag 22 januari är det stängt. Vi är på föreläsning.
• Våfflemellis tisdag 23 januari mellan kl.13.30 - 15. 
    Smet finns i kylen, så kom och grädda er våffla för 5 kr/våffla.
• Sopplunch! Måndag 29 januari kl.11.30 serveras det soppa med  

 nybakat bröd för 25/vuxen (barnen äter gratis). Ingen anmälan.
  
Fritidsgården 
Vi på fritidsgården vill tacka våra fantastiska ungdomar för ett härligt 
2017 och ser jättemycket fram emot det nya året 2018.
Vi vill även rikta ett tack till alla som vi har samarbetat med under året!

På “G”

SKuLTuNA 
KOMMuNDELSNÄMND

Kommundelsnämnden samman-
träder på kommundelskontoret i
Skultunagården 24 januari kl. 16.30 
Sju dagar innan kan du läsa vilka 
ärenden som kommer att behand-
las på sammanträdet: 
https://www.vasteras.se/namndhand-
lingssok.html

Ny KOMMuNALLAg
Den första januari 2018 började en 
ny kommunallag att gälla i Sverige. 
Lagen innehåller t.ex. nyheten att: 
Kommunens officiella anslagstavla 
för anslag av protokoll, beslut, före-
skrifter med mera, blir digital från
och med årsskiftet. 
https://www.vasteras.se/anslagstavla.html

TEKNIK OcH FRITID
Istider för allmänheten

Istiderna för allmänhetens åkning 
finns att hitta på:
www.vasteras.se/uppleva-och-gora/
idrott-och-friluftsliv/skridskoakning

Öppettider
  Måndag  kl. 13 - 19
  Tisdag  kl. 11 - 17
  Onsdag  kl. 13 - 17
  Torsdag  kl. 13 - 19
  Fredag  kl. 11 - 14

Välkomna!

Välkomna! 



Teaterföreställning 

Hur hänger allt ihop egentligen? 
Hur kunde ett pistolskott 1914 ändra livet för alla? Även för dig. 

Med berättelser, sånger och en galen kabaré tar vi med dig på en överraskande resa genom
hemliga uppgörelser och maktkamp. En resa genom tid och rum, bland personligheter som 
egentligen bara vill leva, skratta, älska - och kommer dig så nära, att du nu förstår, varför just 

    du hänger samman med den där märkliga slumpen som startade Första Världskriget.

Ett samarbete mellan Vallonens mötesplats, Kultur i stadsdelarna, Västmanlands teater och Riksteatern och ABF

Lördag 27 januari 2018
Kl. 14.00 – 17.30

Vallonens Mötesplats
Vallonvägen 15, Skultuna

Boka biljett hos: 
pia.willen@vasteras.se eller 

på telefon 021- 39 39 07
OBS! Bindande anmälan

Teater, kaffe, kaka 
och soppa med bröd 

Pris: 150 kr

Paus i mitten och 
soppa efteråt med 

möjlighet att samtala 
med skådespelarna. 


