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    Hej! 
Nu planeras det minsann för midsommar och semestrar! Flera midsommartips finns i detta nummer av Skultuna-
bladet och många har egna arrangemang hos släkt och vänner att se fram emot. 

Dags att önska alla En riktigt fin midsommarhelg!
Nästa nummer är det sista före sommaren. Det kommer ut 29 juni och ligger ute 
ända till 17 augusti. Passa på att annonsera då! Bladet trycks i en större upplaga 
och delas ut på fler platser. 

Kåsör den här gången är en kvinna som många känner till. Om inte annat så 
figurerar hon i varje nummer av Skultunabladet när det gäller Vallonens Mötes-
plats. Vilken energi hon har! Jag är djupt imponerad... och inte bara det ... det 
finns hopp om livet när man möter människor som bär på så många goda tankar 
och kloka funderingar som hon gör. Välkommen Pia, ordet är ditt!
Elsabet Sannesjö
ansvarig utgivare

fortsättning på nästa sida.

Det är en ära för mig att få vara delaktig i den äldre- äldre generationens vardag, en ynnest att få tillfälle att 
växla några ord, att möta någons blick i vardagliga, lyckliga och även i svåra stunder. Och vad vore vi utan 
varandra. 

Jag kommer just från ett gemensamt kulturarrangemang i Skultuna; Kvarnbackadagen. Syftet med dagen var
att föreningslivet i Skultuna kommer ut från sina tillhåll och lokaler för att gemensamt visa upp sina verksam-
heter på en och samma dag. Dagen kom till efter diskussioner mellan Anders Smewold, Skultuna hembygds-
förening och Lions. Och som namnet säger så var platsen för arrangemanget, Kvarnbacka och Thamska parken. 
Jag är helt övertygad om att de som var med hade en härlig dag. Utmaningen för nästa arrangemang blir att 
locka många fler. Hur kan vi göra det? Vad har vi missat? Diskussionerna bland de inblandade är redan igång.
De som var med och arrangerade dagen kommer med all säkerhet att följa upp och utvärdera dagen för att vi 
nästa gång skall kunna göra den allra bättre. Allt för Skultunas bästa!
Som folkhälsovetare vet jag att kultur är bra för hälsan och kultur kan vara så mycket:

”Vad är egentligen Kultur och vad står begreppet Kultur för? Alla människor borde utöva Kultur i någon form 
för att ge kroppen de positiva effekter Kultur har. Ordet Kultur används för att beskriva hur en folkgrupp lever, 
med allt vad det innebär, så som seder, traditioner, lagar och regler. Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett
helt samhälle”. En annan del i begreppet Kultur är människans skapande och kreativitet så som konst, litteratur,
musik teater och film, så kallade kulturaktiviteter. Forskning har visat att människor som antingen konsumerar 
eller utövar kultur har roligare i livet och har en bättre hälsa”.                                Källa: http://abmportalen.se/

Arbetet med kultur och hälsa bygger på övertygelsen att konst och kultur kan bidra till att förändra individer 
och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som 
hjärngympa och drivkraft för kreativitet.                         Källa : http://www.kulturradet.se/sv/Kultur-och-halsa/

Ensamhet är en stor orsak till psykisk ohälsa. Vi har alla ett ansvar. Föreningslivet och idrottslivet ger stora 
möjligheter till att motverka ensamhet i alla åldrar. Internet och Face Book ett sätt att mötas, en hjälp som mot- 
verkar ensamhet. Vad är ensamhet? Våga ställa dig frågan? Är du ensam? Är människor Du möter ensamma?
   Vad kan Du göra?

   Min fulla övertygelse är att bra möten kan vara en  
  hälsofrämjande faktor som motverkar ensamhet. 

   Från en blick, en nickning, ett glatt hejande, till en 
   handskakning eller en kram. Med andra ord; de  

  små  sakerna gör den stora skillnaden och vi kan 
   börja nu
   
    Pia Willen 

Kultur tillsammans, en möjliggörare för god hälsa!
Hur ska våra barn våga bli självständiga vuxna, och hur kan vi vuxna och äldre-äldre, fungera som förebilder, 
om vägen är allt för snårig? Det är min tolkning av andemeningen i Elisabeths öppning i förra månadsbladet. 

   Jag Pia Willén, en doldis eller en känd profil det beror på vem  
  som tillfrågas.

   Kommentarer från VL – bussarna ”Hon med prickiga hunden”  
  eller som en av ungdomarna på bussen sa när vi steg av ”Kolla  
  killar där är Cruella de ville” eller orden från en dam på mötes- 
  platsen, när hon utryckte sig  ”Att se Egon och dig kliva på bussen  
  är som en hel föreställning, eller att se en installation ta sin plats”. 

   Från läsare av Vallonens månadsblad och Skultunabladet; Jaha  
  är det du som är Pia, då vet jag, du som skriver mötesplatsens 

   sida i Skultunabladet. Pia som skriver fel i Vallonens månadsblad,
   Pia som är glömsk, gör dubbelbokningar i programmen och Pia 
som ansvarar för programbokningen på mötesplatsen och tekniken i samlingssalen, speciellt när det inte 
fungerar. Ja ,det är jag Pia Willén, 47 år som har arbetar på Vallonens 
mötesplats I Skultuna som folkhälsovetare i åtta år, och jag har världens bästa jobb!

Jag spinner vidare på Elisabeths tema; Det handlar om ansvar och möten! Det handlar om att förstå att Vem 
du än är, var du än går, vad du än gör, så får du intryck, gör du avtryck och framförallt så har du chansen att 
erbjuda folk bra möten. Och det är bara du som kan bestämma dig för om Du vill vara med på det. Att skapa 
bra grogrund, bra förutsättningar handlar inte om; tid, pengar och verksamheters ekonomi i första hand. Det 

fortsättning från föregående sida.

www.romfartuna.se

Midsommarfirande
Fredag 24 juni 

från kl. 13.00 
vid Tiondeladan intill Romfartuna kyrka

Kl. 14.00 reser vi stången, 
dansar och sjunger. 

OBS! Torsdag 23 juni kl. 18.00 tjuvstartar vi med-
lemmar festligheterna & förbereder midsommar-
afton tillsammans. Vi klär midsommarstången och 
provar grillarna. Var och en tar med sin mat & dryck. 
Föreningen tackar för hjälpen. Kaffe & kaka bjuds!
Varmt välkommen hälsar styrelsen!

Medtag gärna pic-nic.
Tillgång till grillar finns
för den som så önskar.

Romfartuna-Harakers Viltvårdsområde

Kallelse till ordinarie
JAKTSTÄMMA

Torsdag 30/6, kl. 19.00
i Klockargården, Romfartuna

Stadgeenliga ärenden.
Länsjaktvårdare Lars Björk medverkar

                 Välkomna!      Styrelsen

handlar om vilja, samarbete, laganda och 
framförallt om individers engagemang och 
lust att vara med och skapa!

Att våga vara medmänniska är att våga stå 
för rätt och fel att våga visa sina brister, att 
bjussa på sig själv. 
Från en blick, en nickning, ett glatt hejande, 
till en handskakning eller en kram. Att se, 
att våga synas på vår gemensamma stig, väg, 
autostrada i livet, det är kärlek!Stigen symboliserar livets stig & betydelsen av 

bilder som kan väcka sinnen och nyfikenhet.

Egon 7 år



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

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

  
  

Skultunabadet
öppnar för säsongen

17 juni - 21 augusti 2016
Välkommen 

till Friluftsbadet för alla åldrar!

Badet är öppet alla dagar 
kl. 10.00 - 18.00
Kassan stänger kl. 17.15

Midsommarafton stänger vi kl. 15.00

Cafeteria
Minigolfbana, 12 banor

Beachvolleybana
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

        Natt-
    vandring
 
Sommaren är äntligen här och det märks inte 
minst genom att många barn, ungdomar och unga
vuxna är ute och rör sig på kvällar och nätter. 
Det är positivt att barn och unga väljer att stanna 
i Skultuna för att umgås och njuta av ljumma, ljusa 
sommarkvällar och nätter. 
Vi ser dessvärre också att sommaren är en tid då
unga riskerar att introduceras till alkohol och andra
droger. Kommundelsförvaltningen har bland annat
utifrån detta, inför sommaren 2016, utökat sitt
förebyggande arbete  genom att anställa Jenny 
   Pontelius för att samordna
   nattvandringen i Skultuna. 
   Jenny är en engagerad 

  vuxen som bor i Skultuna
   tillsammans med sin familj.  

  Hon har nattvandrat under 
   flera år. 
   Hennes förhoppning är att 
   det ska bli fler som kan 
   och vill ta ett gemensamt 
ansvar för barn och ungdomars trygghet och för 
att Skultuna ska vara en plats utan klotter och 
annan förstörelse.
Nattvandringen startar oftast vid kl. 21:30 och 
avslutas någon gång efter midnatt. Under hela 
kvällen sker en nära dialog med fritidsgården och
dit är man alltid välkommen på fika och lite mat.
Som nattvandrare så har man kontakt med polisen
och ser man ett pågående brott kontaktar man 
dem. Man ska alltså inte ingripa själv. Det kommer 
självklart ett ansvar med att nattvandra, men 
Jenny berättar vidare att det är väldigt trevligt att
träffa alla som är ute.
Om du är intresserad av att nattvandra så är du
välkommen att ta kontakt med Jenny via Facebook
eller så kan Tobias Åsell på kommundelsförvalt-
ningen förmedla kontakten.

Varmt välkommen!
Tobias Åsell
Direktör, Skultuna kommundelsförvaltning
Telefon direkt 021-39 38 05. Växel 021-39 38 00
Västerås stad, Skultuna kommundel
Box 105   726 30 Skultuna     tobias.asell@vasteras.se  

 
Välkommen gröna 

sköna sommar!
Gör dig sommarfin 
eller koppla av  med  

härliga behandlingar.
Massage, spabehandlingar, vaxning, 
färgning av bryn och fransar m.m.
Se vår hemsida eller kontakta oss 
för mer information och bokning!

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



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

Dags att köpa hängmatta 
& njuta av trädgården!

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!

Romfarsritten 
söndag 19 juni
Start & mål vid Munga Badet. 

Första start kl. 09.00
Se vår hemsida för mer information

malardalensdistansryttare.se

Varmt välkomna att heja på 
vid badet eller längs vägarna där vi rider

        
 

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

KVARNBACKAVALLEN
  Lördag 18 juni  kl. 10.00 - 13.30   Poolspel P09
  Söndag 19 juni  kl. 10.00  SIS F0405 – Tillberga IK F05
  Söndag 19 juni  kl. 16.30  SIS P0405 – Barkarö SK P04
  Tisdag  21 juni   kl. 19.00  SIS A-lag  – Västerås BK 30

Midsommarfirande 24 juni 
på Kvarnbackavallen kl 12.00-15.00

  Kl. 12:00-14:30 .... Trekamp och tipspromenad. Fiskdamm, godishjul & lotterier
              Nytt för i år:  Hoppborg med rutschkana och ponnyridning 
   Försäljning av fika med bröd och korv grillad av ordförande.
  Kl. 14:30 ............. Vi reser midsommarstången och dansar till sång 
   under ledning av Oskar Lässman.
  Efter dansen är det prisutdelning.
  Parkeringsplatserna är begränsade, så kom gärna gående eller cyklandes!

Plocka gärna en bukett med blommor på vägen, så blir stången färggrann!
Varmt välkomna!

Utspel på Bingon
Söndag 26 juni kl 15.00. Missa inte chansen att vinna det lilla extra.

Efter midsommar har vi öppet
i trädgården och släpkärreförsäljningen 
tisdagar & torsdagar kl. 10.00-18.00 
Vi tar emot order på telefon som vanligt 
kl. 07.00 - 16.00 alla helgfria vardagar!

En otrevlig händelse - Har du något att berätta om den?
Swastna Lindkvist har bott i Skultuna några månader nu. Han är helt blind men det mesta funkar bra här. Torsdag 
2 juni var ett obehagligt undantag. Ca 17.30 promenerade han på Bruksgatan och blev då attackerad av en lös hund 
som högg till i hans lår. Hundens skall fanns kvar i närheten ett tag och det var svårt att avgöra om attacken skulle 
upprepas. Fanns det någon ägare i närheten? Någon större fysisk skada uppstod inte men rädslan fanns där och oron
dröjer sig kvar. Kommer det att hända igen? Vad händer om ett barn angrips? Händelsen är polisanmäld men om du 
sett något är det bra om du informerar polisen eller ringer Swastna, tel 021-83 00 85            /genom Elisabet Sannesjö

Växter, 
redskap, 

dekorationer 
m.m.

Kvalitets-
jord

Löst och 
förpackat





Vallonens Mötesplats på studiebesök 
i Visningsträdgården, Vagersta

Text & foto: Elisabet Sannesjö

Torsdag 9 juni fick Visningsträdgården fint besök av ett glatt gäng från 
Vallonens Mötesplats i Skultuna.
Elisabet informerade om företaget och den jord som 
tillverkas och Maria berättade om perennodlingen.
Sedan var det fritt fram i trädgården!

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

Skultuna Fysioterapi har sommarstängt i juli
vecka 27 till vecka 30
Ha en skön sommar !

Öppettider från 1 augusti:
Måndag till torsdag kl. 08.00 - 18.00. Fredagar stängt

Tom Arild Torstensen  
M.Sc. Leg. fysioterapeut   Ortopedisk Manuell Terapi (OMT steg 3)

(Namnet sjukgymnast är ändrat till namnet fysioterapeut) 

Skultuna Vårdcentral       Västeråsvägen 32
Telefon för bokning av tid: 070 - 734 41 02

Maria berättar för Kerstin
och resten av gänget

Hilda blev förtjust i pargungan och 
gungade av hjärtats lust!

Piera föll för den 
azurblå  Blåklinten

En svag vind ackompanjerades av en 
strålande sol som gav oss en fin stund
tillsammans med kaffe, muffins och

  småprat... både mellan gamla 
  bekanta och nya. Sven och Lasse  
 stämmer av nuläget.
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Skultuna Vårdcentral

4 juli till 28 augusti
har vi ändrade öppettider: 

Måndag - fredag 
kl. 12 - 17

Välkommen!

Närmaste jourapotek:
Apotek Hjärtat 

ICA Maxi Erikslund.
Öppet kl. 7 - 22 alla dagar

0771 - 405 405          apotekhjärtat.se

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

 

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



  
 

       
                     
  

   

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

På “G”
SKulTunA 

KOmmundElSnämnd
Kommundelsnämnden har sitt
sista möte innan sommaren 
torsdag den 16 juni kl. 16.30

Höstens första möte är den
8 september kl. 16.30

Skultuna kommundelsnämnd 
önskar alla Skultunabor en skön 

och trevlig sommar!

VAllOnEnS mÖTESPlATS
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

Öppna förskolan
•   Midsommarfirande! Måndagen den 20 juni kl.10.30 dansar vi
    runt vår midsommarstång. Kom gärna innan och hjälp oss klä den 

 Om ni hittar lite blommor efter vägen så är det toppen.     
 Vi bjuder på sommartårta.

• Sista öppetdagen innan sommaren är onsdagen den 22 juni, 
  sedan öppnar vi igen (vecka 34) måndagen den 22 augusti.
• Sommarbuss. Vi kommer att jobba med vår ”Sommarbuss”
  vecka 26 och 27, så vi kanske ses då.
  Vi önskar er alla en lång, fin och härlig sommar!
                  / Anna-Karin, Jeanette & Caroline
Biblioteket
Sommartider på Skultuna bibliotek, 20:e juni – 12:e augusti
Måndag   kl. 13 - 18        Tisdag   kl. 12 - 17
Onsdag    kl. 12 - 17        Torsdag kl. 13 - 18          Fredag stängt
Passa på att låna lite fler böcker. Du har extra lång lånetid över 
sommaren på alla böcker, ljudböcker och tidskrifter så länge de 
inte är reserverade av någon annan. Barnböcker går att låna ännu 
längre, säg bara till så kan ni låna ända tills skolan börjar i augusti.
(Men inte mer än 100 böcker åt gången.)

          Måndagsklubben     
        Tack alla besökare för den här terminen. Ni har varit fantastiska!
           Nu tar vi sommarlov och så ses vi igen i början av september!

Onsdagen den 22 juni  
”Vallonens midsommarfirande”

kl. 08.30  Frivilliga och brukarråds-representanter
och andra som vill/kan hjälpa till samlas för att; 
Göra tårtor, klä stången, märka kaffebröd m.m.
kl. 11.00  Loppis i samlingssalen, 
  Öppnar klockan  11.00 (nytt för i år)
kl. 12.00  Midsommartallrik. 
  Ring och boka i restaurangen om du ej  

 äter i restaurangen varje dag
kl. 14.00  Dans kring stången tillsammans med  

 barn från Tibble och Rune och Lasse
kl. 14.30  Jordgubbstårta och kaffe, 25 kr

kl. 16.30 – 19.00    Kulturpub
kl. 16.30  Maten serveras
kl. 17.30  Kaffe och lottdragning
kl. 18.00  Johan B Andersson sjunger
Entre och mat = 100 kr, Endast musikbiljett = 50 kr
Anmälan till mötesplatsen senast den 20/6
Torsdagen den 23 juni
kl. 09.15  Manikyr och hänt i veckan

Förmiddag: Robert Goode 
Pianokonsert ”Farmors pianoalbum” Fritt inträde
Fredagen den 24 juni = Midsommarafton
lördagen den 25 juni = Midsommardag
måndagen den 27 juni
kl. 09.30  VLT läsning på 15 eller ute
kl. 11.00  Gymnastik ute
kl. 11.00  Visning av fotriktiga skor ”Skohjälpen”
kl. 13.30  Bingo i hobbylokalen
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans
Tisdagen den 28 juni
kl. 09.30  VLT läsning på 15 eller ute
kl. 11.00  Gymnastik ute
kl. 13.30 – 16.00  Trädgårdsfika hos Anna – Britta. 

Om vi inte redan har varit där. Om vi har varit 
där går vi till Marianne med picnic -korg

Onsdagen den 29 juni
kl. 09.30  VLT läsning på 15 eller ute
kl. 10.00  Trädgårdstäppan, ändrad tid
kl. 11.00  Gymnastik ute
kl. 13.30  Teknikcafe, nyinsatt tid
kl. 13.30  Tipspromenad sitter uppe på Bättrings 

 vägen
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans
kl. 16.30 – 19.00 Kulturpub  ”Drummel”
kl. 16.30  Mat
kl. 17.30  Fika
kl. 18.00  Underhållning
Pris: Entré & mat 100 kr, fika 20 kr 
Endast musikbiljett: 50 kr

Onsdagen den 15 juni
kl. 09.30  VLT läsning på 15 eller ute
kl. 10.00 “Snicken” har sommarfika. Välkommen!
kl. 10.00 – 12.00  Skapande aktiviteter 
                             Vi skapar gemensamt till mötesplatsen
kl. 11.00  Gymnastik ute
kl. 13.30  Boule med Marcus & Helge
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans. Uteplatsen
Torsdagen den 16 juni
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.30   VLT läsning på 15 eller ute
kl. 11.00   Gymnastik
Fredagen den 17 juni
kl. 09.15  Manikyr och hänt i veckan
kl. 10.30  Upptakt “Gubbfika” med arbetsterapeut  

 Håkan. ”För alla män som är nyfikna på  
 livet och vill göra något tillsammans”

kl. 12.00 – 13.00  Rotary har lunchmöte med  
  föredrag

kl. 13.00   Spelstuga på 15
kl. 14.30   Fredagsfika
måndagen den 20 juni
kl. 09.30  VLT läsning på 15 eller ute
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30  Promenad. Vi går till shåppen. 
  Även för Dig i rullstol.
  Anmäl intresse till personalen
Tisdagen den 21 juni
kl. 09.30  VLT läsning på 15 eller ute
kl. 11.00  Gymnastik ute
kl. 14.00  Golf på Skultunabadet
kl. 13.30 – 16.00  Trädgårdsfika hos Anna – Britta.
                 Vi går till Anna–Brittas trädgård  

  där vi får fika. 
   Anmäl intresse till personalen. 
Från och med tisdag 21 juni träffas golfgänget 
från Vallonens Mötesplats på Skultunabadets 
golfbana, varje tisdag kl. 14.00, under sommaren 
för att spela golf.                                   Välkommen!

Får vi komma på fika i Din trädgård? 
Vallonens boende är mycket glada att få
komma hem i trädgårdar på en kaffetår 

Förra året var vi hembjudna till fyra trädgårdar. 
Är du en av årets hjältar? 

Hör av dig till Pia eller Lillemor.

Vallonens mötesplats tar tacksamt emot: 
loppisprylar, hembakat bröd och lotterivinster till
midsommarfesten. Prata med Lillemor eller Pia!

Se även 
annons om badet och 

information om nattvandring




