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OBS! Nästa nummer är vårt sommarnummer! Det ges ut onsdag 24 juni 2015 och gäller till 11 aug
Ges ut även på Rönnby. OBS! Sista dag & tid för annonsbokning torsdag 18 juni, kl.12.00
OBS! Inlämning av färdig annons eller annonsmanus senast måndag 15 juni = 10 % rabatt

Inbjudan till anbudsinlämning

Skultunabadet

Brånsta Samfällighetsförening inbjuder till
anbudslämning avseende snöröjning av
Brånsta ga: 1 (1,4 km)

13 juni - 23 augusti 2015

Visa ditt intresse via mail till

p.eliasson89@gmail.com

öppnar för säsongen

Välkommen

som lämnar mer information
och förfrågningsunderlag.

till Friluftsbadet för alla åldrar!

Pontus Eliasson

Badet är öppet alla dagar
kl. 10.00 - 18.00

Ordförande

Kassan stänger kl. 17.15

Lasses Däck & Motor

Midsommarafton stänger vi kl. 15.00

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Cafeteria
Minigolfbana, 12 banor
Beachvolleybana

Skråmsta, 070-380 88 75

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

OBS!
Badvakter finns inte vid badet.
Det är därför extra viktigt att föräldrar
inte lämnar sina barn utan tillsyn. Våra
badvärdar svarar för trivsel och service!

Telefon till entrén

021 – 39 38 41
Telefon till cafeterian 021 - 702 08

				

Hej!

Det var det det. Nu har vi klarat av både Mors Dag och Sveriges Nationaldag
och en hel del annat. Framför oss har vi bland annat lördag 13 juni, som är späckad av arrangemang som t.ex.:
Svenskt Grand National i Strömsholm, vigseln i Slottskyrkan mellan kronprins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist,
Skultunadagen och Romfarsritten på hemmaplan, VLT-Loppet i Västerås för barn och ungdomar upp till 14 år m.m.
Sen då? Jo, snart kan vi ju fira midsommar igen. Fantastiskt! Drygt en vecka kvar och sedan är det dags. Vallonens
mötesplats tjuvstartar 17 juni och på midsommaraftonen arrangerar SIS festligheter på Kvarnbackavallen som vanligt.
Sommarblommor, sill och gräddfil, möten med vänner och bekanta som med förväntan ser fram emot sommaren!

Jag önskar alla en riktigt fin midsommarhelg med mycket glädje och värmande sol!

Nästa nummer av Skultunabladet är vårt sommarnummer! Det kommer ut 24 juni och täcker hela sommaren fram
till 11 augusti. Nytt för i år är att sommarnumret - och det första numret i augusti - även delas ut inom hela Rönnbyområdet. Det ska bli spännande att se hur detta lilla försök tas emot! Vi har ju mycket att bjuda in till och visa upp
här i vår kommundel. Att företagare och andra eldsjälar på Rönnby också är välkomna att annonsera och/eller komma
till tals via Skultunabladet hoppas jag blir uppenbart när vi sträcker ut handen i sydostlig riktning.
Till kåsören! Denna gång har en kvinna från Skultuna fattat pennan. Det är alltid spännande med människor som är
aktiva och kreativa på olika sätt. Från min egen tid som ansvarig för fritidsverksamheten i Skultuna känner jag igen
hennes man. Men det stod inte på förrän jag fick höra talas om även hans fru och deras framgångsrika samarbete.
Det är många som känner igen henne och att hon lyckas så väl förvånar mig inte alls. Hon kommer som en glad fläkt
och delar med sig av energi och positiv anda! Här får vi höra lite mer om hennes vägval och “framfart”.
Välkommen Christina Watkinsson!
Elisabet Sannesjö

ansvarig utgivare

Ett ögonblick över 50 ...
Jag heter Christina ”Kicki” Watkinson och är ett ögonblick över 50 år. När jag var 6 år så flyttade vi till Skultuna
från Umeå då min käre far skulle studera till ingenjör i Västerås. Här blev jag kvar tills jag som 19-åring tog
steget och flyttade till Göteborg för att studera vid Göteborgs Universitet. Där mötte jag min man Stefan och
tänk att han kom från Skultuna! Så tillbaka till ”byn” som jag hade lämnat med orden ”aldrig mer”. Min älskade
mor sa TACK till Stefan, som fick mig att se Skultuna med nya ögon.
1990 byggde min man och jag upp vårt eget företag som kom att bli den största Tupperware-distributionen
i hela Norden. Vi köpte Missionskyrkan i Skultuna som vi döpte om till Örnsalen och den blev vår konferenslokal. Här tränade jag upp ca 2500 säljare under 13 års tid.
2003 bytte jag jobb till försäljningsdirektör i Tupperware Nordic och hade så Skultuna som min bas i ytterligare
12 år. Mitt skrivbord var i Danmark och mitt ansvarsområde var Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland,
Lettland, Litauen och Island. Ett fantastiskt och hårt jobb med många fantastiska möten över hela världen.
Tiden går vidare och Stefan finner vårt nya hus vid sjön Långforsen i Skuggan i Sala. Nya tider kommer och
det blir dags att komma tillbaka till Sverige när ett barnbarn föds. Min man Stefan och jag har haft många
fantastiska upplevelser, men det absolut finaste vi gjort tillsammans är våra helt fantastiska barn Sandra, Sofie
och Andreas.
Att nu få möjligheten att vara delaktig i ett barnbarn som växer upp är verkligen ”efterrätten” som många
kallar det. Det gör att jag i dag har gjort valet att arbeta i Sverige och nära vårt hem. Sala Silvergruva hittade
mig och det är ett helt fantastiskt ställe där jag nu arbetar som Försäljning- och Marknadsföringschef. Tänk
att jag har bott så nära världens djupaste svit och en av världens fem viktigaste silverfyndigheter i alla år utan
att veta om det! Så nu hälsar jag alla välkomna till ett fantastiskt gruvområde med många möjligheter!
Kanske ses vi där?!
Med vänliga hälsningar
Kicki
		

		
		

Skultunabladet trycks av Edita Bobergs AB, ett Klimatneutralt Företag som är Svanen-licensierat,
ISO 9001-, ISO 14001- och FSC®-certifierat.
www.editabobergs.se
Kontakta John Sundberg, john.sundberg@editabobergs.se, 021 81 55 55, för hjälp med er trycksak

NU GÖR VI DET BARA!

En murrig dag i vintervåras bestämde vi oss - vi hyr ett stort cirkustält till sommaren och tutar och kör.
En veckas tillfällig mötesplats för alla åldrar, sprängfylld med allsköns diverse konst- och kulturyttringar.
En folkfest på slätten. För alla.
Vi drömmer om möjligheten till en nära och rolig kulturtillgänglighet här ute i Romfartuna. Här finns ju så mycket,
men vi har märkt ett sprängande behov av en kulturell påfyllning hos både barn och vuxna, inte minst efter att ha
haft ett par tillfällen för barn där vi målat och dansat ihop. Vi är Karin Toll (konstnär) och Malena Engström (skådespelare och dansare). Vi möttes genom våra barn på dagis och då vi började prata med varandra upptäckte vi att vi har
samma längtan efter en lokal konstnärlig verksamhet. Vi har båda arbetat hela våra yrkesverksamma liv med konst
och skapande och för oss är kultur ett skönt fundament, och en nödvändig grundpelare i livet. Vår övertygelse är att
möjligheten att skapa stärker människor och skapar gemenskap. Kultur ska dessutom vara lättillgängligt, opretentiöst
och kul! Tillsammans har vi skapat en ideell kulturförening - KULTURBASEN och det första vi drar igång är alltså:

“Kultur på vischan” - en folkfest 28 juli -1 augusti 2015

Cirkustältveckan ska bjuda på möjligheten att se och pröva på alla möjliga olika kulturgrenar; måla, teckna, dansa,
bygga drakar och flyga med dem, läsa poesi, bygga instrument, se bra teaterföreställningar, konserter, folkmusik, uppleva litteratur, berättande, hantverk, lära sig tälja, virka, spinna, gå på lina, jonglera, spela skuggspelsteater, lyssna
på intressanta föreläsningar, möta författare, grafittimålning eller bara sitta
ner i läshörnan och läsa en bok… ett smörgåsbord som vi hoppas ska ge
mersmak.
Det finns så oerhört mycket kunskap i bygden. Vi ser framför oss en äldre
kvinna/man som sitter i tältet och visar/lär ut sitt kunnande till små barn. En
vacker bild. Att generationer möts, låta kunnandet gå vidare från generation
till generation. En viktig tradition som håller på att gå förlorad.
Vi har beställt vackert väder och förutom allt som ska hända inne i tältet
kommer det finnas ett finfint café, våfflor och korv, hembygdsmarknad, halmhoppning (ett plastfritt alternativ till hoppborgar), labyrinter, kanske vattenbanor
för egentäljda barkbåtar ...man ska kunna komma dit, till tältområdet, och
Tältetkommerresaspåslättennedanförskolan,
bara hänga. Leka. Umgås.
mot 56:an
Bild: Malena Engström
Vi jobbar på för fullt med allt (allt från penslar till bajamajor!) och inväntar diverse svar från fantastiska artister och workshopledare och från bygdens folk - vi kommer behöva fler hjälpande händer, t.ex till att resa det stora cirkustältet…
Det är mycket för oss att lära... arrangörsskap är verkligen inget som står på någon av våra meritlistor sedan tidigare
Hur sjutton gör man för att få till det? Få tag på pengar? Mark? El? Ljudanläggning? Ljus? Toa? Vatten? Medverkande?
Mat? Golv? Marknadsföring? Försäkringar? Sopor?...Hitta möjligheter. Lösa praktiska problem. Det är verkligen mycket
som ska snurra. Det är roligt och lärorikt - och jobbigt! Med oss på resan har vi sedan ett par veckor Studieförbundet
Vuxenskolan som stöder vår idé och nu är projektets medarrangör. Vill man vara med och stödja det hela med en
liten slant så kan man gå in på crowdculture.se. Där heter det “Kultur på landsbygden -Vi sår ett frö”
När vi har talat med människor här omkring så får vi gång på gång höra saker som: “Det finns ju ingenstans att vara”,
“Jag saknar den där gemenskapen som fanns förut. Jag vet knappt vilka som bor här längre.”,
“Jag minns - förr i tiden, vi gjorde så mycket mer här då. Drakflygning minns jag…”,
“Jag bara hinner inte skjutsa in barnen till stan och allt som finns där. Det är så mycket de egentligen vill göra.”
I det längre loppet drömmer vi om ett allhus. Ett stort, permanent hus där allt sånt här kan få plats… Där alla generationer har en naturlig mötesplats, där barn och ungdomar kan vara efter skolan och skapa det de längtar efter tillsammans, dansa, måla, starta ett garageband, dreja, läsa läxor i ett lugnt rum, dit man kan bjuda upp till konserter,
teaterföreställningar, läsaftnar osv. Och tänk - en odlingslott utanför som barn och vuxna tillsammans sköter om,
där man kan hämta kryddor och eko-odlade grönsaker till cafeet/restaurangen...
Men ja… alltså - det bidde ett cirkustält. Så länge. Och vi tror det kommer bli alldeles, alldeles jättehärligt!
För mer information se kulturbasens hemsida www.kulturbasen.se

Malena och Karin

Hembygdsmarknad vid Cirkustältet i Romfartuna! Vill du vara med ?
Vi söker Dig som vill hyra bord och sälja hem-och närproducerat på Marknadsdagen
Lördag 1 augusti 2015, kl. 10.00 - 17.00
Anmäl ditt intresse till Eva Hammarsten, 070-245 21 11

Välkommen!

Skultunadagen

Vi ses i området vid Mässingsbruket,
lekparken vid Brukshotellet, dansbanan och Bäckebo
Välkommen till ...

Messingsbrukets “nya” fina butik.
Lokala produkter & hantverkare
Brandkårens uppvisning på parkeringen, kl.11.30
De fortsätter sedan hela dagen att visa upp
utrustning + “prova på”.
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Skultuna Messingsbruk,
Museum, Å-café
Iittala Outlet
Textilbutik, Sophies Fotvård
Skultuna Spa
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Skultuna Brukshotell
Ametisten
Skultuna Trädgårdsbod
Lions Loppis
Minnessten

LEKPARKEN

Rotary
bjuder alla barn
på ridning
- se programpunkter
på höger sida

En heldag för alla 13 juni
kl. 11 - 17
Öppet Hus i Scotstugan Bäckebo

Program vid
LEKPARKEN
Kl. 12.00
Mimers Talangjakt börjar

8

Mashed Kidneys MC grillar
hamburgare vid dansbanan

ca kl. 13.30
Lions Stipendieutdelning
Kl. 14.00
Vem vann talangjakten?
Juryn tillkännager
sitt beslut

i Mot centrum

Läs mer om Mimerkalaset på www.mimer.nu
där du kan gå in på Skultunadagen

Skultunadagen arrangeras av Skultuna Messingsbruk & Bostads AB Mimer

Välkommen !

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

putsarbeten

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

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

,

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Seriematcher fotboll Kvarnbackavallen

Lördag
Söndag
Söndag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Söndag
Söndag
Söndag

13/6 kl
14/6 kl
14/6 kl
16/6 kl
17/6 kl
17/6 kl
21/6 kl
21/6 kl
21/6 kl

10.00
10.00
17.00
19.00
18.00
19.15
10.00
11.30
17.00

SIS F04/05 – Ekeby BK
SIS P06/07 – Arboga Södra IF
SIS P01/02 – Västerås IK
SIS A – Irsta IF
SIS F04/05 – Västerås IK
SIS F03/04 – Orresta IF/Romfartuna GIF
SIS P04/05 röd – Barkarö SK
SIS P06/07 – Hallstahammars SK
SIS P01/02 – Dingtuna GIF/Västerås BK30

EXTRA ÅRSMÖTE

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

Välkomna!

Extra utspel på Bingon

Missa inte extra utspel (1000+1000+2000 kr) på bingon på Lagår’n, söndag 21/6 kl 15.00

MIDSOMMARFIRANDE PÅ KVARNBACKAVALLEN
19 juni, kl 13.00-15.30
kl. 13.00-14.30
Femkamp med tipspromenad
kl. 14.30
Vi reser midsommarstången och dansar till sång, under ledning av Oskar Lässman
Ca 15.00 - Prisutdelning
Försäljning av hamburgare, korv och fika!
Fiskdamm, chokladhjul och lotterier!
Parkeringsplatserna är begränsade,
så kom gärna gående eller cyklandes!
Plocka gärna en bukett med blommor
på vägen, så blir stången färggrann!

Varmt välkomna!
KANSLIETS ÖPPETTIDER: Måndag - Fredag: kl. 09.00 - 12.00

© Foto: Elisabet Sannesjö

Sommarfina fötter

Erbjudande - Juni

Medicinsk fotvårdsbehandling, 450 kr

HOS OSS PÅ SKULTUNA SPA

Passa på att göra dig sommarfin!
20 %

på all vaxning

Innehållande: fotbad, klippning och slipning
av tånaglar, filning av fotsulor, eventuell borttagning av liktornar, förhårdnader, sprickor
och nageltrång. Behandlingen avslutas med
en avslappnande fotmassage med en fotkräm
som är anpassad för just dina fötter.

20 %

på färgning/plockning
av bryn och fransar
Du vet väl att du kan få
massage och spabehandlingar
från de friskvårdspengar som
du får genom ditt arbete !?

Ring för tidsbokning! Välkommen

Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

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

Dagens lunch, 79:-

Mobil: 0735 - 45 45 03

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 25 och 26

				

VECKA 25

Måndag 15/6
Tisdag 16/6
Onsdag 17/6
Torsdag 18/6
			
Fredag 19/6

VECKA 26
Sossos mustiga korvgryta med potatis
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Färsfylld paprika med tomatsås och ris
Hemlagad pytt-i-panna med stekt ägg
och rödbetor
Panerad kycklingfilé med currysås
och ris		

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

Måndag 22/6
			
Tisdag 23/6
Onsdag 24/6
Torsdag 25/6
			
Fredag 26/6

Välkommen!
Eie med personal

Falukorv med stuvade grönsaker och
potatis
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Kyckling - och potatislåda
Stekt panerad fisk med citronsås och
potatis
Stekt fläskkotlett med champinjonsås

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Måndagsklubben

Tack för den här terminen! Trots stormen var det stor uppslutning på sista
Måndagsklubben. Vi grillade spett, åkte häst och vagn och gick tipspromenad.
Vi ses igen till hösten!
Kommundelskontoret Håll utkik i Skultunabladet och på vår facebooksida för aktuell information!

Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se
OBS!

E-postadressen till vår
myndighetsbrevlåda är ändrad.
Så här ska det vara:
skultuna-kommundelsforvaltning@
vasteras.se

På “G”
SKULTUNA
KOMMUNDELSNÄMND

Nästa nämndmöte hålls 16 juni
kl. 16.30 på kommundelskontoret/
Skultunagården (vårens sista)
Höstens första nämndmöte hålls
9 september kl. 16.30 på kommun
delskontoret/SKultunagården

Hemtjänsten

Nu finns det chans igen att komma och jobba på världens bästa arbetsplats,
Skultuna Hemtjänst.
Vi söker dig som är över 18 år och vill göra skillnad för andra människor.
Vårdutbildning är ett plus men inget krav. Fördelaktigt om du har körkort.
Vi erbjuder dig tim-vikariat veckorna 25-27 och schemalagd arbetstid
veckorna 28-32. Dag, kvällar och helger.
Välkommen att ringa: Emma (verksamhetschef) tel. 021-39 38 57 eller
Gun (samordnare)
tel. 021-39 38 11/13

Information till vårdnadshavare i Skultuna

Sommaren börjar närma sig och vi vill härmed informera er om
att de kommunala verksamheterna för barn och ungdomar
Fritidsgården håller stängt under
kommer att vara stängda under delar av juli månad.
veckorna 28-29-30-31.
			
Under sommaren, och i och med att värmen
		
ökar, så ökar även aktiviteterna utomhus.
BIBLIOTEKET
Vi önskar hjälp av Er med att har lite extra
Nu får du sommarlån på biblioteket!
		
koll på vad barn/ungdomar gör när de är
Våra öppettider i sommar:
			
ute med sina kompisar.
		
Måndag kl. 13-18
		
Tisdag
kl. 11-16
Vi vill också informera er om att Skultunabadet kommer att ha stängt på
		
Onsdag kl. 11-16
kvällstid under sommaren. Är ni ute och går på kvällen, skulle vi uppskatta
		
Torsdag kl. 11-16
om ni tar en sväng förbi där för att se att det inte är några som badar.
		
Fredag
kl. 11-14
Vi önskar hjälp av er!
11 juni till 26 juli är biblioteket stängt
Det är viktigt att ni vuxna är extra uppmärksamma när ni är ute i samhället.
Tillsammans kan vi hjälpas åt för att alla ska känna sig trygga i Skultuna.

FRITIDSGÅRDEN

ÖPPNA FÖRSKOLAN

• Midsommarfirande onsdag 17 juni.
Kl.10.30 dansar och sjunger vi
kring stången och självklart bjuder
vi på tårta. Välkomna!
• Stängt torsdagen den 18 juni och
sommarstängt veckorna 26-33.
Vi ses igen den 17 augusti.
• Vi jobbar med Sommarbussen
veckorna 26-27.
Vi på Familjecentrum/Öppna förskolan
önskar er alla en riktigt skön och
härlig sommar!

Vi vill också flagga för nattvandrarna i Skultunas sida på Facebook:
”Nattvandrarna i Skultuna”.
Kontaktperson är Jenny Pontelius på tel. 021-707 76

Trevlig Sommar önskar Skultunas Ung-grupp

Familjecentrum, Biblioteket, Polisen, Fritidsgården, Persboskolan,
Skultuna Kommundelsförvaltning, Mimer, ICA och Svenska kyrkan

Se även
separata annonser om shÅppen
och Skultunabadet!

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 10 juni
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 11.00 Högläsning på 15
kl. 13.00 Zumba, sittande.
		
Lite lugnare men precis lika roligt. Gratis!
kl. 13.00 Teknikcafe flyttas till fredag 12 juni

kl. 14.00 Spelstuga på 15
kl. 15.00 Vi dricker kaffe tillsammans

Torsdagen den 11 juni
kl.09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl.09.00 – 10.00 Mjukgympa, sista för terminen,
		
med avslutningsfika
kl. 10.30 Styrketräning
kl. 13.30 Bingo
Fredagen den 12 juni
kl. 09.45 Hänt i veckan med Anna- Britta

kl. 10.45 Chigong med Pia flyttas till tisdag 16 juni

kl. 12.00 – 13.00 Rotary har lunchmöte
kl. 13.00 – 15.15 Teknikcafè. Sista för terminen!
kl. 14.30 Fredagsfika

Måndagen den 15 juni
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Trädgårdstäppan med spelstuga & boule
Vi dricker kaffe tillsammans
Tisdagen den 16 juni
kl.09.00 – 12.00 I pad kurs, bokcirkel 6
kl. 10.00 –10.30 Vi lyssnar på gamla farser,
			
15 grupprummet
kl. 10.30 Chigong med Pia
kl. 11.00 Högläsning
kl. 12.15 Utflykt till Karlsson på kajen
		
kl 12.15 - 16.00
kl. 14.30 Snicken har sommarfika och möte på
hobbyn. Anmälan till Sören eller Ingrid
kl. 18.00 Stickcafè

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 18 juni = Mötesplatsen stängd
Fredagen den 19 juni = Midsommarafton
Måndagen den 22 juni
kl. 10.00 Promenad på byn, med eller utan rullstol
		
Anmäl intresse
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Trädgårdstäppan med spelstuga &
boule. Vi dricker kaffe tillsammans
Tisdagen den 23 juni
kl. 10.00 Promenad på byn, med eller utan rullstol
		
Anmäl intresse
kl. 10.00 Vi lyssnar på gamla farser
		
15 grupprummet
kl. 11.00 Högläsning
kl. 14.00 – 17.00 Utflykt till Parkgården Tillberga
Vi lyssnar på folkmusikgruppen ”Drummel”
Entré 40 kr med kaffe & kaka, Färdtjänst 70 kr
Anmälan till Pia senast den 17 juni
Onsdagen den 24 juni
kl. 10.00 Promenad på byn, med eller utan rullstol
		
Anmäl intresse
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 11.00 Högläsning på 15
kl. 13.30 Trädgårdstäppa med spelstuga & boule
Vi dricker kaffe tillsammans
Vallonens årliga
midsommarfirande
Onsdag 17 juni
Vi tar tacksamt emot
saker till lotterivinster,
loppis och hembakat bröd
till brödförsäljningen.

Onsdagen den 17 juni = Midsommarfirande

Kontakta Pia
eller Lillemor

kl. 08.30 Väntjänstare & Brukarråd samlas för att förbereda midsommarstång och tårtor.
kl. 10.00 Vi går på promenad och plockar blommor
kl. 12.00 Restaurangen serverar midsommartallrik. Puben är öppen.
		
Ring och boka om du ej brukar äta lunch varje dag på Vallonen. Telefon: 076 204 74 40
kl. 13.00 Loppis, lottförsäljning, hantverksförsäljning och brödförsäljning börjar
kl. 13.30 Midsommarstången reses
kl. 14.00 Dans runt midsommarstången. Rune & Lasse spelar och barnen dansar
kl. 14.30 Jordgubbstårta och kaffe i matsalen. 25 kr OBS! Inget vanligt fredagsfika idag
Midsommar-kulturpub med mat & underhållning. Pris 100 kr Anmälan senast 11 juni
			
kl. 17.00 Vi äter marinerad fläskfilé & färskpotatis med örtsås
			
kl. 18.00 Underhållning av Mats B Olsson. Endast underhållning 50 kr

Vi hälsar vår nya medarbetare välkommen !
Ida Håkansson har gått Handelsbankens studentprogram och vid
sidan av studierna har hon arbetat på Handelsbankens kontor på
Köpingsvägen i Västerås.

Passa på att
se över ditt sparande i sommar.
Titta in till oss på kontoret!
Våra direktnummer:

Johan
Ida
Frida
Faxnummer

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

Välkommen!

021 – 16 44 55

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

