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Denna gång kan du bland annat läsa om:

a Kåseriet: Utedass - som en del av utvecklingen
a Företagsannonser
a Rapporter från bokcafé i Haraker, informations-
         möte i Svanå och från Kvarnbackadagen
a Mottagaren av Lions Kulturstipendium
a Midsommafirande i Skultuna och Romfartuna
a Aktiviteter och erbjudanden
a Skultunabadets öppettider
         m.m.

Foto ©: Elisabet Sannesjö



  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! 
     I år gick det visst överraskande snabbt med det mesta när vintern väl 
     släppte sitt grepp eller vad man nu ska säga. Först var det i allafall kallt,
blåsigt och många klagolåtar över att sommaren aldrig gjorde sitt intåg i våra hagar. Sen blev det student-
firande, bröllop m.m. och vi  befann oss mitt i juni och måste börja planera för midsommar. 
Hur gick det till? Hemma i hallen hänger min vinterjacka fortfarande och verkar lika vilsen som jag.
Det kanske är dags att hänga in den i garderoben eller ... tja, men man vet ju aldrig förstås ...

Nästa gång är det dags för sommarnumret. Det som trycks upp i större upplaga och delas ut på fler 
platser än vanligt. Innehåller ska så långt det är möjligt fungera ända till mitten av augusti. Ju fler som
är med i det numret med annonser och information desto bättre bild ger vi av vår kommundel. 

Kåsör den här gången är en ny bekantskap för mig. Plötligt stod hon bara där i vår trädgård och ville 
veta lite mer om jord och trädgården. Trevlig, vänlig och glad. Så klarta att vi började prata lite mer.  Jag 
berättade om vår verksamhet och hon berättade om sitt arbete på Svanå Herrgård. Hon är värd där och
svarar för bokningar om mycket annat. Med sin representativa och positiva hållning lär hon passa alldeles 
utmärkt för det uppdraget. Välkommen Katarina Andersson!
Elisabet Sannesjö, 
ansvarig utgivare

Skultunabadet
öppnar för säsongen

16 juni - 20 augusti 2017
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

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

putsarbeten

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

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Frisör &  Shop   

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Välkommen till 
salongen för hela familjen!
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

Nu går det med stormsteg 
mot sommar och semester !

 Jag kommer att ha 
semesterstängt 1 - 22 juli

Kom ihåg att vara med 
i Sommarnumret.

Inlämning av annonser och 
underlag före midsommar. 

Välkommen!

Utedass – som en del av utvecklingen…
Jag tycker om att använda tesen; Om du vill ta ett stadigt steg framåt så gå först ett par steg tillbaka… 
Jag brukar använda den i olika sammanhang och minns tydligt många rynkade pannor för flera år 
sedan när jag var ny på ett jobb och samlade mina medarbetare. Det tog nog ett tag men de kom 
att förstå poängen. 
Men jag har inte alltid levt som jag lär, trots att jag högt värdesätter saker, traditioner och historier 
som lever vidare från generation till generation. Kunskaper högt och lågt, traditioner och filosofier
som förvaltas och efter kritisk värdering nyttjas till att uppfinna nya, vettiga grejer och tankar. 
För förutsättningar ändras och behoven med dem. Så det är upp till oss att insiktsfullt skapa vår 
tillvaro som blir morgondagens historia. 
Tillbaka till frågan att jag inte levde som jag lär. När vi köpte vårt 200 år gamla hus här i fantastiska 
Svanå för precis 20 år sedan, så stod det ett utedass på tomten. Huset hade inte vatten och avlopp 
så vi åtgärdade det och lät dasset brinna upp. Hur tokigt kan man bli? Vi har sedan dess haft fruset
vatten, stopp i avloppet och såå önskat att det fina charmiga dasset fortfarande stått bakom ladan. 
Mina barn höll ju också med…. 
Desto roligare är det nu att se att utedass har blivit i ropet här i underbara Svanå. Bygdeföreningen
har precis invigt sin nybyggda klenod som använts vid en publik aktivitet. En annan vacker byggnad
som är utan vatten och avlopp på Svanå Bruk och Säteri, ska få ett utedass för två och det finns 
redan ett gammalt, sevärt utedass vid herrgården som rymmer fyra platser med två låga för de små.
Tänk vad mycket stort och smått som har diskuterats och ventilerats där. 
Utedasset är här för att stanna! Så kom och titta i sommar! 
Att kliva bakåt, få insikt i vad som har varit, gör oss bättre, vidsynta och stärkta i vårt förvaltande 
av här och nu. Vi skapar morgondagens historia som något vi kan vara stolta över.

Välkommen till Svanå i sommar 
och njut av Din sommartid,
hälsar jag, Katarina Andersson 



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

Matcher på KvarnbacKavallen 
  Onsdag  14 juni  kl 17.00  SIS F0304 - Skiljebo SK F04
  Torsdag  15 juni  kl 19.00  SIS A-lag - Skiljebo (Widerlöv cup)
  Söndag  18 juni  kl 16.30  SIS F0809 - VIK F08
  Tisdag   20 juni  kl 18.30  SIS F0607 - VIK F06
      kl 19.00  SIS A-lag - Västerås BK 30
  Söndag  25 juni  kl 16.30  SIS F0809 - Gideonsberg F08

Mordiskt bokcafé den 30 maj
Många förslag på böcker med mord i var det från Eva Lundgren och Stefan Nordin till det
20-tal personer som kom på bokcaféet i Harakers Bygdegård 30 maj. Tack och lov var det
uppblandat med förslag på feel-good och lite annorlunda kokböcker. En och annan masto-
dontbok med historia hade de också med sig. 
Vi som var där ser fram emot Stefans recension av boken om Romanovs, som knappast 
lämpade sig för hängmattan om man inte vill träna armmusklerna samtidigt! 
Hoppas vi ses i höst igen.                                                Text & bild: Margau Wohlfart-Leijdström

SKUltUna IS
västeråsvägen 33    726 31 Skultuna      telefon: 076-945 76 76    
e-post: kansli@skultunais.se                          www.skultunais.se       

Kul för både barn & vuxna!
vi ses på Kvarnbackavallen 

kl. 12.00 - ca.15.00
Aktiviteter, försäljning av lotter, korv, fika m.m.
Nytt för i år: Två roliga hinderbanor, 8 resp. 27,5 meter

Kl.14.30
Vi reser stången och dansar under ledning av Oscar Lässman

Vill du vara med och hjälpa till? Hör av dig till Johanna Jonsson 
tel 073-624 30 86 eller e-post: johanna.jonsson@skultunais.se

Välkomna hälsar
 Skultuna IS tillsammans med Svenska kyrkan och Skultuna kommmundelsförvaltning

        



Göran Lindberg fick Lions Clubs Kulturstipendium 2017
Vid Kvarnbackadagen i Skultuna, lördag 3 juni, stod Lions Stipendieutdelning på programmet.
lars-Göran Bergquist talar till Göran Lindberg som står i mitten. Det är dags för det högtidliga 
överlämnadet av Lions Kulturstipendium 2017, som anders Olovsson håller i handen.

Svanå på frammarsch
För några veckor sedan kunde vi läsa i dagspressen om fantastiska planer för byggnationer i Svanå. 
Nyfikenheten väcktes direkt och det var med spänd förväntan ett 50-tal inbjudna närboende kom till 
det möte som hölls i gamla Mejeriet 1 juni 2017.  
Ägaren av Svanå Herrgård, Arvid Svensson AB,  stod för inbjudan och representerades av v.d. Fredrik 
Svensson och fastighetschef Jan-Erik Lahti. Deras värd för Herrgården, Katarina Andersson, fanns också 
på plats och från Skultuna kommundelsförvaltning kom direktör Tobias Åsell. 

Mötet inleddes med en kort historik som gav ett perspektiv i stora drag på Svanåbygdens utveckling från 
1700-talet till nutid. Intensiva verksamhetsperioder, kvarn, smedja, bygget av Engelska parken, järnvägen,
sågverket och skolans tillkomst passerade i revy och varvades med några ägarbyten under åren. 
Höjdpunkten för Svanå Bruk inföll i slutet av 1800-talet och 1905 såldes bruket till Surahammars bruk. 
1916 såldes det vidare till ASEA. Arvid Svensson AB förvärvade Svanå bruk 2005 och sedan dess har en 
hel del interna funderingar och idéer diskuterats. Att Svanå Herrgård utgör medelpunkt i ett fanstastiskt 
vackert och historierikt område med riksintresse, råder det ingen tvekan om. Utveckling av området har 
skett mer eller mindre intensivt under århundraden, men Herrgården och herrgårdsområdet har tenderat
att vara en ganska sluten miljö. Vad skulle dagens utveckling kunna bära med sig?
När det gäller Herrgårdsområdet beskrevs intresset av att öppna upp för fler människor och deras mång-
skiftande behov, där rekreation, naturupplevelser på många olika sätt och behovet av mötesplatser är 
centralt. Listan kan göras lång över vad som är möjligt att skapa och utveckla: Konferenslokaler, festlokaler, 
sommarcafé, lekplats, restaurang, hotell, bed-and-breakfast, museum, öppna engelska parken för besök,
stimulera  utvecklingen av turism, friluftsliv och Svartåstråket från Svanå till Mälaren.
Till planerna hör också att skapa fler bostäder av olika slag (parhus/radhus/villor/lägenheter) inom området
Nu pågår arbetet med ny detaljplan för området med stort fokus på kultuhistorisk värden, trafik och
 

  

fortsättning från föregående sida          ... naturvärden m.m. Om fler bostäder ska byggas tillkommer t.ex. också 
frågorna om förskola, cykelbana till Skultuna för att anknyta till den cykelbana som redan finns där till 
Västerås och kommunalt vatten. För värme och avlopp planeras detta i första hand för ett lokalt utförande.
Vad händer nu?  När den nya detaljplanen är klar ställs den ut för samråd någon gång under första halvan 
av 2018, sedan granskas den närmare i förhållande till vad som framkommit under samrådsperioden och 
bygglov kan därefter sökas. Kanske kan spaden sättas i marken redan 2020?!? Herrgården kommer gradvis 
att öppnas upp för besökare redan från 2017.
Viktigt att påpeka i sammanhanget är att detta möte sker i ett mycket tidigt stadie av processen. Många
frågor återstår och fler möten om detta är att vänta i Svanå. 
Tobias Åsell, från Skultuna kommundelsförvaltning, påpekade att i förhållande till de 5.600 invånare som
idag bor inom kommundelen  är detta en stor sak. 
Kommundelen utgör ca 1/4 av kommunens totala
yta och det är viktigt att människor väljer att bo 
och driva verksamheter här.
Vem vill ta hand om stallet? En liten utmanare 
fick jag när jag pratade med Arvid Svenssons 
fastighetschef. Man vill behålla stallet och bygga 
om det för 16 stallplatser. Ska det drivas som 
ridklubb, förening, privat ... Flera möjligheter finns
och den som är intresserad av frågan är välkommen 
att kontakta Jan-Erik Lahti, tel 070-350 60 33.
                                   Text & foto: Elisabet Sannesjö

Fortsättning på nästa sida ...

Skultuna Hembygdsförening nominerade Göran som kandidat och berättar i sitt nomineringsbrev om hans 
bakgrund och kulturella gärning, främst vad avser skapandet av modeller över olika miljöer från förr i 
Skultuna. Hit hör t.ex.:
Skultuna, 1680-tal med ca 80 byggmnader, 
bankvägens arbetarbeostäder 1888-1968 
och linbanan 1918.
Göran som tidigare bl.a arbetade på Svenska 
Metallverken/Östra verken, bor med sin hustru 
på Kärrbo i Skultuna. Han har ett brinnande 
intresse för brukets historia och mycket stora 
kunskaper om detta.
Ett par bilder av modellerna finns under 
rapporten från Kvarnbackadagen längre fram 
i detta blad.
Vill du veta mer om modellerna kan du även 
besöka hembygdsföreningens hemsida: 
www.hembygd.se/skultuna och där gå vidare 
till länken “Modeller av byggnader i Skultuna”

Varmt grattis Göran!     Elisabet Sannesjö Foto: Lions ClubFoto: Elisabet Sannesjö





Kvarnbackadagen i Skultuna - rapport från lördag 3 juni
Text och foto: Elisabet Sannesjö

Få orter kan väl skryta med att ha en MC-klubb 
som är uppskattad av så många! Tuffa killar med 
guldhjärta och glada skratt är lätta att gilla och 
Mashed Kidneys cyklar går då inte av för hackor!

Solen var väl inte på sitt allra 
bästa humör denna dag men 
det spelade ingen större roll 
eftersom engagemanget och
vänligheten folk emellan var 
lika stort och gott som vanligt
i vår kommundel. Närmare 20 
föreningar, företag och organi-
sationer gjorde sitt allra bästa
för att förgylla dagen.
Lions såg till att korv och ham-
burgare fanns att köpa och att 
deras loppis var välfyllt och 
spännande att besöka.

I Hembygdsföreningens lokaler i 
Brännugnsbacken finns en hel del 
intressant att se. Här finns bland 
annat några av Göran Lindbergs 
modeller av hus och miljöer i 
gamla Skultuna. Här ser du en del av
Bruksgatan och linbanan som gick 
från växlingsstationen vid Häger- 
vallen till bruket och sågen.

Nere vid scenen genomfördes roliga program i stort sett hela dagen. Här är Erik Klinga från gycklargruppen 
Trix i full action som svärdslukare, jonglör och spexare. Cirkusskola och föreställningen “Havet” var också 
uppskattat av många - både stora och små.

Sist hann jag in på Träffpunkt 8
och fick se fina dekorationer,
konstverk och smycken som
ungdomarna tillverkat. En del
av detta kan köpas på shÅppen

Vid kommundelsnämndens stånd presen-
terades planerna för att bygga 
“Esbjörn Svenssons plats” på Torget. 
Ett inslag som efterlängtas av många!

Brukshundklubben hade flera
uppvisningar under dagen. 
Sist att lämna platsen var 
Nemo, en fin & snäll portu-
gisisk  vattenhund.



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

 

www.romfartuna.se

Medlemmar med familjer!
Vi förbereder midsommaraftonen
torsdag 22 juni, från kl. 18.00

vid Tiondeladan. 

Vi klär stången, snyggar till och grillar 
tillsammans. Medtag egen mat & dryck!

Vi firar midsommar
fredag 23 juni kl. 13.00 - 15.00 

vid Tiondeladan i Romfartuna

Lotteri och dans runt stången.
Medtag egen pic-nic. 

Välkommen!

Förhandstips: Grillafton vid Tiondeladan 
Fredag 30 juni, kl. 18.00.

 Mat, saft & kaffe köps på plats. Andra drycker medtages



  
 

   

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

 VALLONENS MÖTESPLATS 

På “G”
•

ÖPPNA FÖrSKOLAN
• Utflykt till Vallby torsdag 15 juni.
  Kl. 10.30 ses vi på parkeringen 
   vid Vallby friluftsmuseeum. 
   Vi promenerar till djuren och 
   avslutar med lunch i gröngräset.  
   Tag med din lunch eller fika och
   en filt att sitta på. Hoppas ni  
   följer med! Anmälan till oss. 
• Midsommarfest! 
  Onsdag 21 juni kl 10.30 dansar
   vi kring midsommarstången. 
  Självklart bjuder vi på tårta!
• Vi har stängt torsdag 22 juni.
• Sommarstängt veckorna 26 - 32.
   Vi ses igen måndag 14 augusti.
Veckorna 27-28 jobbar vi med vår 
sommarbuss.   Vi kanske ses där!
Vi på Familjecentrum/Öppna förskolan
önskar alla, stora som små, en trevlig 
midsommar och en skön sommar!

•
KOMMUNdELSNäMNdENS 

PrESENTATiONSSEriE
Vi avslutar nu vår presentation av 
ledamöter och ersättare i nämnden 
Förutom dem som presenterats i de
senaste Skultunabladen så sitter 
Andreas Ljunggren som ersättare 
för socialdemokraterna och
Christoffer Anderberg som ersättare 
för moderaterna i nämnden. 
Alla ledamöter i nämnden kan nås
via mail som du adresserar med: 
(förnamn) . (efternamn) @vasteras.se 
eller via myndighetsbrevlådan: 
skultuna-kommundelsnamnd@vasteras.se

Vi efterlyser blommor till midsommarstången som
ska kläs 21 juni klockan 09.00. Det står hinkar med 
vatten för dem på uteplatsen framför Vallonen!
Tisdagen den 20 juni
kl. 10.00  VLT läsning 
kl. 10.30  Högläsning
kl. 11.00  Gymnastik. Gemensamt kaffe, 20 kr
kl. 14.00  Golfgänget startar sitt golfspel på badet
kl. 14.00  Promenad för dig i rullstol och gående,
till Folievägen med kaffekorg. Fika: 20 kr. Anmäl dig!
Onsdagen den 21 juni
Förmiddag: Förberedelser för midsommarfesten
kl. 08.30  Vi samlas i hobbyn och gör sedan tårtor,
klär midsommarstången och förbereder festen.
kl. 11.00  Tipspromenaden finns på Bättringsvägen!
kl. 11.00 – 15.00  Loppis i samlingssalen
kl. 12.00  Midsommartallrik serveras i restaurangen
kl. 13.00  Försäljning av lotter, hantverk och bröd
kl. 14.00  Dans kring midsommarstången med  
                  barn från Tibble förskola
kl. 14.30  Jordgubbstårta och kaffe 25 kr
kl. 16.30 – 19.30  Kulturpub med Danzant
   Entré, mat, kaffe & kaka 120 kr
                               Boka biljett hos Pia senast 19 juni
kl. 16.30  Mat, mingel och kaffe i restaurangen
kl. 18.00  Danzant underhåller i samlingssalen
Torsdagen den 22 juni
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  VLT
kl. 10.30  Högläsning
kl. 14.00  Boule med Helge & sommarungdomarna
  Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr
Måndagen den 26 juni
kl. 10.00  VLT
kl. 10.30  Högläsning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30  Promenad till torget.
                 Anmäl intresse om du vill ha skjuts!
Tisdagen den 27 juni
kl. 10.00  VLT
kl. 10.30  Högläsning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30 Trädgårdstäppan
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans
Onsdagen den 28 juni 
kl. 10.00  VLT
kl. 10.30  Högläsning
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 13.30  Promenad på byn. Anmäl ev. behov av skjuts!
kl. 14.30  Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr

 Vi  tackar alla engagerade på Kvarnbackadagen:
 arrangörsgruppen, föreningar, artister och publik! 
 Ca. 330 personer såg föreställningarna med Trix och Fjård!

 Baka gärna bröd till vår försäljning 21 juni. Loppis-
 saker välkomnas också. Pengarna går till mötes-
 platsens aktiviteter och till Lagersbergsresan.

Vinstlista - lotter köpta den 3 juni
 Vinsterna finns att hämta på Vallonens mötesplats
  Lott nr 76  Presentkort bussresa
  Lott nr 19  Presentkort kulturpub
  Lott nr 15  Presentkort kulturpub
  Lott nr 45  Raggsockor
  Lott nr 58  Anteckningsblock och penna
  Lott nr 22  Kökshandduk med tryck
  Lott nr 46  Bricka
  Lott nr 17  Ljus och servetter
  Lott nr 73  Huvudmasserare
Onsdagen den 14 juni
kl. 10.00  VLT läsning 
kl. 14.00  Bingo. Vi dricker kaffe efteråt, 20 kr

Utflykt 17.00 – 21.00
Vi åker till Västerås och kajen där vi lyssnar på 
”Sabina Serra och Marina Ström”. Färdtjänst 80 kr 
Torsdagen den 15 juni
kl. 09.00  Skapande aktiviteter
kl. 10.00  VLT
kl. 10.30  Högläsning
kl. 14.00  Teknikcafé
Fredagen den 16 juni
kl. 09.00  Trädgårdstäppa
kl. 10.00  Manikyr. Obs! ändrad tid
kl. 12.00  Rotary: Lunchmöte med presidentskifte
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika 

Lördagen den 17 juni
Vi åker en båttur på Mälaren
”Lilla skärgårdskryssen” 

Avgång: kl. 15.00.  Åter i hamnen kl. 16.30
Kostnader:  Båttur, 190 kr 

Färdtjänst 80 kr.   + fikapengar
Måndagen den 19 juni
Kl. 09.00  Bangolf
kl. 10.00  VLT läsning
kl. 10.30  Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik
kl. 14.00  Promenadgruppen utgår från entrén
kl. 14.00  Boule med Helge & sommarungdomarna
  Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr

Vallonvägen 15 - 17      
Telefon 021 - 39 39 10

Skadegörelse och faror som måste upphöra!
Föräldrar -  er omtanke och vaksamhet kan vara till stor hjälp!
Skultunabadet råkar allt som oftast ut för skadegörelse och besök på 
tider då det är stängt. Det är farligt för dem som är där och dyrt att 
åtgärda.
Hädanefter kommer vi bland annat att polisanmäla all tjuvbadning
som sker på Skultunabadet denna sommar! Göran Stahre, Teknik & Fritid

Information om byggnationer i Romfartuna
Under vecka 24 startar arbetet med att förbereda för de paviljonger 
som ska ställas upp och som ska inrymma Romfartuna förskola. 
Inledningsvis startar markarbetet och detta kommer att innebära att 
den yta för rastverksamhet och utevistelse som barnen i förskolan
och eleverna i skolan har idag kommer att begränsas under en tid. 
Det kommer också att innebära att framkomligheten till Romfartuna 
förskola och skola kan komma att vara begränsad under en period. 
PEAB, som ansvarar för mark- och anläggningsarbetet, är mycket professio-
nella och säkerhetsmedvetna och de kommer att göra allt de kan för 
att arbetet ska ske så tryggt och säkert som möjligt. De behöver dock 
hjälp genom att vi alla visar hänsyn och förståelse under byggperoden. 
Om allt följer den preliminära tidplanen så kommer markarbetet att 
pågå till och med augusti då placering och montering av paviljongerna 
kommer att ta vid. 
Vi ser verkligen fram emot de nya paviljongerna och jag kommer att
återkomma med mer information framöver. Tag gärna kontakt med 
mig vid frågor eller funderingar.                         Tobias Åsell    
                  Direktör, Skultuna kommundelsförvaltning

Skultuna Bibliotek - Öppet hela sommaren!

Sommarboken - Är du 8-12 år och gillar att läsa? 
Vi träffas 3 gånger i sommar (man kommer om man kan), fikar, pratar om
böcker och lär oss göra egna serier!
Tisdag 20/6     kl. 12 - 13.30.  Boktips från Eva, serietecknarworkshop och 
                                                    fika så klart! Vi ses på Biblioteket
Måndag 3/7    kl. 10 - 12.00   på Skultunabadet
Onsdag  16/8  kl. 13 - 14.00  Avslutning på Biblioteket

De första 50 får en fin väska att ha sina låneböcker i.
För föräldrar och andra vuxna - mer material om Sommarboken hittar ni på
barnensbibliotek.se. Där finns också gratismaterial kring serietecknande.

Ungdomsboken - För dig som går i årskurs 7 och t.o.m 17 år
Tisdag 20/6,  kl. 10 - 11.30   Serietecknarworkshop, frukost och boktips  

  från Eva. Vi är på Fritidsgården
Onsdag 16/8, kl. 13 - 14.00 Avslutning på Bliblioteket

   
   Välkommen Sarour!
   I sommar förstärker 
   vi personalstyrkan 
   med Sarour som ska
   jobba hos oss under
   veckorna 28 - 30!

  Sommaröppettider 
  19: juni – 11:e augusti
  Måndagar   kl. 13 - 18
  Tisdagar  kl. 12 - 17
  Onsdagar  kl. 12 - 17
  Torsdagar  kl. 10 - 15
  Fre - Sön  STÄNGT

Se även 

separat annons 

om shÅppen      



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

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


