
   

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

Nr 12 • •   2018Onsdag 20 juni, vecka 25    Årgång 51
  Nästa Nummer = sOmmarNummer, som täcker perioden  4 juli till 15 augusti. Annonsbokningar 

och material inlämnas senast fredag 29 juni kl. 12.                 Inlämning före 27 juni ger dig 10 % rabatt

Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

www.romfartuna.se

Ur sommarprogrammet på Svanå
   Utomhuskonsert med 
   PUgh RogefeldtS tRio
    lördag 14 juli kl. 19.30. Medtag gärna egen stol. 
  efterfest med dans och musik. 
  Cafeet är öppet kl. 11 - 17. Visning av anläggningen kl. 13 - 17.
  från kl. 18 är området endast öppet för besökare med konsertbiljett. 
  Biljetter via ticketmaster.se eller Västerås tourist Center.
  Buss Västerås - Svanå via: butik.axbuss.se

      heRRgåRdSCafé - söndagar kl. 11.00 - 16.30

       KÄNN hiStoRieNS ViNgSlag 24 JUNi 
      Kl. 13.00 - 16.00 har vi öppet i Svanå bruksarkiv

Medlemmar med familjer!
Vi förbereder midsommaraftonen
torsdag 21juni, från kl. 18.00

vid Tiondeladan. 

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

Vi firar midsommar
fredag 22 juni kl. 13.00 - 15.00 
vid Tiondeladan i Romfartuna

Musik: 
Janne ”Gäddan” Andersson
Lotteri och dans runt stången.

Medtag egen pic-nic. 
Välkommen!



  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

   Oj,oj! Ibland har jag konstaterat att det blev trångt om saligheten på denna sida. 
   Nu är det trängre! Det viktiga nu är att få plats med kåsören. Denna gång har jag
bjudit in en glad och kommunikativ kvinna som jag mailat till och pratat i telefon med då och då. Hon presenterar 
sig själv alldeles utmärkt här nedan! Välkommen Lena Godö Cronert!               Elisabet Sannesjö , ansvarig utgivare

Sommartider 
På skolavslutningsdagen träffade jag Elisabet i Romfartuna kyrka och hon frågade mig om jag kunde tänka mig att
skriva nästa kåseri till Skultunabladet och det gör jag förstås gärna! Vem är då jag, kanske du undrar? Jo, jag föddes 
1961, växte upp i Västerås och blev Skultunabo som vuxen, men redan som barn tillbringade jag tid här i trakten. 
Efter gymnasiet utbildade jag mig till lågstadielärare och fick min examen i december 1983. Jag började min lärarbana
som vikarie på olika skolor i Västerås och i Kungsör. 1986, 1988 och 1991 kom barnen Mathias, Michael och Karin.
18 juni 1992 åkte jag till en anställningsintervju med dåvarande skolledningen i Skultuna. Det är inte så att jag kom 
ihåg det exakta datumet, men jag har sparat mina kalendrar och där stod det inskrivet. Jag tänkte då, i mitt stilla 
sinne, att Skultuna låg långt borta och att jag, om jag nu fick jobbet, kunde ta det så länge och sedan kanske hitta 
ett annat jobb i Västerås. Jag fick jobbet och på höstterminen började jag arbeta som klasslärare på Tibbleskolan. 
Jag trivdes så bra med mitt arbete att jag inte sökte något nytt! Min dåvarande man Torbjörn och jag tyckte även 
att Skultuna var ett bra samhälle för barn att växa upp i, så 1995 flyttade vi hit. Jag arbetade som klasslärare i många
år, därefter som ledningsstöd på Tibbleskolan och i Romfartuna skola och nu som biträdande rektor för dem båda.
För mig är barn en stor källa till glädje i livet. Då tänker jag förstås på mina egna barn och min man Bosses barn och
barnbarn, men även på alla de fina barn jag fått och får möta i skolan och på fritids. Det är inte alla förunnat att ha 
ett arbete där man möts av barn som kommer springande och vill dela ut en kram eller två, men det får jag vara med
om! En del tidigare elever har nu egna barn som går på våra skolor. Några har även kommit tillbaka som medarbe-
tare! Genom åren har många relationer skapats, såväl med barn som med vuxna och det betyder väldigt mycket 
för mig! Det finns så många minnen från mitt arbete att det skulle räcka till en roman, men nu nöjer jag mig med ett 
litet minne. Jag hade varit klasslärare för en klass i fem år, från förskoleklass till årskurs 4. Det här var i slutet av vår-
terminen i årskurs 4. Jag och min kollega Rigmor var med barnen i matsalen, då en flicka i klassen utbrister: 
”Tänk, ni har ju haft oss i halva vårt liv!” och ja, det hade hon ju alldeles rätt i. 
Tisdag 12 juni var det sommaravslutning, En härlig dag då jag först fick vara med på avslutning i Romfartuna kyrka 
och sedan på Tibbleskolans avslutning. Många fina sånger sjöngs av våra härliga elever och längtan efter sommar-
lov låg i luften. Dagen avslutade ännu ett läsår i skola och fritids, ett läsår som för både barn och vuxna innehållit 
nya lärdomar, personlig utveckling och många fina möten. Avslutningsdagen var en dag som innehöll både skratt 
och tårar. Några var på väg mot ledighet i visshet om att ses igen efter sommaren, några byter skola till hösten och
några avslutade sitt arbetsliv och gick pension.
Nu när jag är vuxen tycker jag att ett sommarlov eller en sommarsemester går väldigt fort, men när jag var barn 
tyckte jag att sommarlovet var jättelångt! Jag gick inte på fritids, men jag visste att jag och min lillebror Jan skulle få
vara med mamma Siv och pappa Goodwin när de fick semester, vara hos mormor Lisa (Elisabeth) och morfar Sivert
Steiner i Urväderstorp i Lillhärad och hos farmor Karin och farfar Per Grubb i deras sommarstuga i Sjöbo i Haraker. 
Hos mormor och morfar fick jag hämta ägg i hönshuset, prova att mjölka, hässja hö, klappa kor, kalvar, hund och katter. 
Hos farmor och farfar lekte jag med mina kusiner och andra kompisar, följde med farfar ut och fiskade på Hällsjön, 
lekte i lekstugan som farfar byggt och var tillsammans med farmor och gjorde många roliga saker. I torpet och i 
sommarstugan fanns det utedass, vedspis och vatten som pumpades upp från egen brunn. 
Det fanns inga affärer i närheten, men matbussen kom då och då och det var så roligt att promenera dit för att 
handla tillsammans med mormor eller farmor. När jag blev äldre hände det att jag och någon kompis cyklade från
Sjöbo till Skultunabadet. När vi åkte bil med mamma och pappa till och från Sjöbo åkte vi genom Skultuna och ibland
stannade vi vid kiosken och köpte glass. Vanligtvis fick vi varsin Puckstång, men ibland fick vi en Storstrut. Oj, så 
lyxigt det kändes och så stor den var! Ibland hände det också att vi stannade vid korv-Eivors kiosk och köpte en varm-
korv, oftast i smörpapper. Eivor och hennes man Munter (Einar) var farmor och farfar till våra kusiner Peter och
Robert. Jag vet att både Eivor och Munter har betytt mycket för många här i Skultuna. 
För länge sedan hittade jag en pärm från när jag gick på lågstadiet. Där fanns ett arbete som handlade om vad man 
ville bli när man blev stor och jag hade skrivit att jag ville bli fröken. Inte visste jag då, att jag både skulle bo och 
arbeta i Skultuna när jag blev vuxen. Jag ändrade mig flera gånger under årens lopp och ville bli än det ena än det
andra, men det blev till slut lärare jag utbildade mig till - precis som jag skrev i mitt lågstadiearbete.
Jag hoppas att alla får en fin sommar med upplevelser som är värda att se tillbaka på och minnas med glädje senare.
Själv längtar jag mest efter att bara få ”vara”, ta promenader med man och hund, gosa med katten, läsa och umgås
med familj och vänner. Farmor och farfar hade en hammock i sommarstugan, nu har jag äntligen beställt en egen. 
Där vill jag ligga och gunga sakta fram och tillbaka samtidigt som jag läser en bra bok. 

Jag önskar Er alla en underbar sommar!  Lena Godö Cronert



Härliga entusiaster med härliga bilar!
Nu fortsätter uppvisningen av en del av de fina bilar som samlades i Tammska parken den strålande söndagen 20 maj.
Vi började i förra numret av Skultunbladet och visade då dels en översiktsbil och bilder på Per Ivar Janssons Ford 
Fairlane 500, Galaxie -59, Kent Janssons Mercury Monterey - 57 och Kenneth Lönnelids Oldsmobil Cutlass, Bellatrix - 68. 
Nu är det dags för några till! Mer kommer även i nästa nummer.                                                              Elisabet Sannesjö

Kent Svanström 
var på plats med sin 
Pontiac Catalina 2+2,
som han ägt i 20 år. 

Årsmodell - 66.
550 hk

“Snabbast  i stan” 
sa många beundrare

som stod där.

Ännu en fartentusiast 
fanns på plats.

Peter Westman visade sin 
Alpina, BMW Turbo - 86. 

Med sina 1100 hk under huven
slog han fartrekord på is i år. 

Själv har han också ett tidigare
världsrekord med MC på is att 
glädjas över, men det är ju en 
helt annan sak en bildag som 

   denna...

Dags för en svensk bil! 
Annica & Oscar Lässman
med sin fyradörrars Volvo 
Amazon från 1961.
(Två dörrar kom 1962)
66 hk och treväxlad låda 
med over-drive 

Till höger en Cadillac -58
coupé, som Jan och Sirpa 
Johansson ägt i tolv år. 
Här med barnbarnet Otto 
och hunden Nalle

Tre cabbar på rad!

                   Mustang GT, 2010                              Plymouth Satellite, 1968                             Mustang GT, 2005
              Sirkka och Åke Larsson                            Åke och Regina Jonsson                    Anna-Lena och Kjell Högback



SKULTUNA FRITIDSGÅRD OCH KLUBB

 BaDsCHema FÖr sOmmareN 2018 
   Gäller barn/ungdomar från årskurs 5 t.o.m. 17 år

aLLtID samLING PÅ FrItIDsGÅrDeN 

OBS! FöräldrAr, tänk på...
Vi vill vara noggranna med att påpeka att 

vi inte tar något ansvar för era barn!
Föräldrar ansvarar för att barnet kan simma!

Vi håller i aktiviteter och bjuder på  inträde.
 Ansvar för barnet ligger hos er föräldrar. 

  VECKA  24    •  ONSDAG      kl. 10:00-17:00
   • TORSDAG   kl. 10:00-14:00
   • FREDAG kl. 11:00-17:00
  VECKA 25  • MÅNDAG    kl. 10:00-13:30
   • TISDAG      kl. 10:00-17:00
   • ONSDAG    kl. 10:00-17:00
   • TORSDAG  kl. 10:00-17:00
 VECKA 26   • MÅNDAG    kl. 10:00-17:00
   • TISDAG        kl. 10:00-17:00
   • ONSDAG   kl. 10:00-15:00
   • TORSDAG  kl. 10:00-17:00
   • FREDAG  kl. 11:00-17:00
 VECKA 27   • MÅNDAG   kl. 10:00-17:00
   • TISDAG   kl. 10:00-17:00
   • ONSDAG  kl. 10:00-17:00
   • TORSDAG  kl. 10:00-17:00
   • FREDAG  kl. 11:00-17:00
 VECKA 28 • MÅNDAG   kl. 14:00-17:00
   • ONSDAG  kl. 14:00-17:00
   • TORSDAG   kl. 10:00-17:00

Veckorna 29 och 30 är Fritidsgården stängd
 Vecka 31     -  Inget bad med Fritidsgården

 VECKA 32  • FREDAG   kl. 11:00-17:00
 VECKA 33   • MÅNDAG  kl. 10:00-17:00
  • ONSDAG   kl. 10:00-17:00
  • TORSDAG  kl. 10:00-17:00

ALLTID SAMLING PÅ FRITIDSGÅRDEN 
sedan går vi till badet tillsammans!

TREVLIG SOMMAR !!

För trivsel och säkerhet i skultuna samhälle
1) Om parkeringförbud på Bruksgatan ...

2) Om höga häckar och skymmande grönska ...
Att tänka på för villaägare med tomt mot trottoarer och körbanor

Trafiksäkerheten är alltid viktig och nu är det extra viktigt att tänka på sommarlediga barn  
 Du som har utfart mot gata 
  Inom en triangel med 2,5 meters sida får det inte finnas något som är högre än 80 cm över körbanan.
  Du som har hörntomt    Inom en triangel med 10 meter sida får det inte finnas något som är högre än 80 cm. Detta 

gäller även hörntomt med cykelvägskorsning oavsett om det är två cykelvägar som korsar varandra eller en cykelväg som 
korsar en gata.

 Du som har tomt intill gata   Har du buskar eller träd som väller ut över gata eller gång- och cykelväg så ska du 
   se till att:       - den fria höjden över gångbana är minst 2,5 meter   
       - den fria höjden över cykelväg är minst 3,2 meter
     - den fria höjden över körbana är minst 4,6 meter
  Växtlighet ska alltid hållas innanför tomtgränsen 
  om inte ovanstående fria höjder kan tillämpas. 

Sök gärna mer information på 
www. vasteras.se

NYTT c Parkeringsförbud på hela Bruksgatan, gäller från 22 juni b NYTT
Förbudet har tyvärr blivit nödvändigt bland annat för att många närboende som har mer än en bil 
väljer att parkera längs vägarna istället för på anvisade/hyrda platser på fastigheterna. Bruksgatan har 
drabbats extra hårt med parkerade bilar på båda sidor som hindrar trafiken i stort och framkomlig-
heten för större fordon till Mässingsbruket och Brukshotellet. 

Vecka 25 Onsdag 20/6  Stekt kycklingfilé m. stekt potatis och sås    
            Torsdag  21/6  Midsommartallrik

  Fredag  22/6  Stängt! Vi önskar alla en glad midsommar
Vecka 26  Måndag 25/6  Pannbiff med stekt potatis 
    och grönpepparsås    

 Tisdag    26/6 Raggmunk med fläsk
  Onsdag  27/6  Fisk i ugn med kokt potatis   

 Torsdag 28/6 Rostbiff med potatissallad   
 Fredag 29/6 Kotlettrad med potatisgratäng, sås

    och svartvinbärsgelé
Vecka 27  Måndag 2/7 Korv i ugn med potatis
         Tisdag 3/7 Fläsk med löksås
         Onsdag 4/7    Köttfärslimpa, sås och potatis

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

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Vi lagar all mat från grunden 
Välkommen till bords!

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Besöksadress:  
Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Jag önskar alla 
en trevlig sommar!

Jag har semester 
7 - 31 juli

Mobil: 0735 - 45 45 03

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Vi gratulerar två stipendiater
Vid Kvarnbackadagen 2 juni delade Lions Club i 
Skultuna ut sina traditionsenliga stipendier till 

ortsbor som gjort förtjänstfulla insatser.
Lions president Eva Lundgren delade ut stipendierna

I år gick dessa till:
lennart “rostfria” Andersson, Haraker 

som fick kulturstipendiet och 
Hillivi Borgh, skultuna scoukår 

som fick ledarstipendiet

text & bild ©: Carin lundgren





        
  

Vi ses i SIS på idrottsvis!

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   

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

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

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 !

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08
Matcher på Kvarnbackavallen

Onsdag 20 juni, kl. 19:00
Skultuna IS A-lag – Irsta IF

Söndag 24 juni, kl. 11:00
Skultuna IS F06/07–Gideonsbergs IF Blå

ArosCupen 29/6 – 1/7
110 matcher 

i klassen P9 pojkar födda 2009 
kommer att spelas på Kvarnbackavallen. 

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 



© Foto: Elisabet Sannesjö

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

Efter midsommar: 
Öppet i trädgård & butiker onsdagar kl 10-16
alt. ring 021-470 48 00 vardagar 10-16 för annan tid

Jaktarrende
Sörspånga 1:1, ca 500 ha.

För intresseanmälan och prisuppgift 
kontakta mig via e-post.
labertilsson@hotmail.com

Skultunabadet
öppnar för säsongen

13 juni - 19 augusti 2018
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

Sommarstängt 
4 juli - 13 aug 

Väl mött igen tisdag 14 augusti
Välkommen att ringa mig på telefon 

021-752 36 
Jag önskar alla en riktigt fin sommar!

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25

Folktandvården Skultuna  
Tel 021-17 65 40
Västeråsvägen 32     

Vi har öppet 
nästan hela sommaren!
Semesterstängt 9/7- 27/7

OBS!
Skultuna 

Fysioterapi 
har semester 

veckorna 26 - 31 
 - se annons i
kommande 

sommarnummer



 

 Kommundelskontoret   
 Tel. 021 - 39 38 00  (021-39 00 00)

 Öppet helgfria vardagar:
 måndag - fredag, kl. 08.30 - 10.30

 E-post: skultuna-kommundelsnamnd@
              vasteras.se

 Besöksadress: Tibblevägen 1, Skultuna

 Postadress: Box 105, 726 30 Skultuna

 Information: www.vasteras.se

VaLLONeNs mÖtesPLats  
Vallonvägen 15-17           tel. 021-39 39 10

  Se även separata annonser om:  
Åttan        Fritidsgården       shÅppen       Badet       
För säkerhet och trivsel i Skultuna samhälle

Skultuna Familjecentrum/nattvandrarna
Brandrisk-var uppmärksam!
Eftersom det nu är väldigt torrt i marken, ber vi alla att vara upp-
märksamma på om Ni ser någon elda/grilla på någon av kommun-
delens ordnade grillplatser. 
För någon vecka sedan hände en incident vid en grillplats som 
kunde gått riktigt illa.
Vi är tacksamma om Ni som har ungdomar som rör sig ute på kvällar/
nätter berättar för dem om risken med att elda när det är torrt i 
marken.

Öppna förskolan
• Midsommarfirande 20 juni kl.10.30. Kom och fira in sommaren  

 med oss, Oskar spelar och vi dansar och sjunger. 
  Vi bjuder på sommartårta.
• Torsdag 21 juni stängt.
• Sommarstängt veckorna 26 - 33. 
  Välkomna tillbaka måndagen den 20 augusti!
• Vi kommer att jobba med vår Sommmarbuss veckorna 26-27,  

 så ni som kommit med - Vi ses då!
Familjecentrum/Öppna förkolan önskar alla, stora som små, 

en riktig skön och härlig sommar!

Skultuna Bibliotek
Sommarens bästa läsning hittar du hos oss!
Deckare, pocketromaner, trädgårdsböcker eller reseguider. 
Vi har det mesta...eller vill du hellre hitta nya recept på god sommar-
mat? Vi har både tidskrifter och kokböcker.

Vi har öppet hela sommaren, med    Måndag  kl. 13 - 18
sommartider 18 juni - 17 augusti:   Tisdag  kl. 12 - 17
     Onsdag  kl. 12 - 17
     Torsdag  kl. 10 - 15
     Fredag  kl. 10 - 14
Persboskolan
Traditionsenligt delades det ut stipendium på skolavslutningen i 
Skultuna kyrka till elever i årskurs nio. 
Skultuna damklubb delade ut stipendium till:
Johanna Thornell Sandås
Karl Nogelius
Hampus Sahlman
Maja Bernhardsson
Skultuna hembygdsförening delade ut stipendium i till:
Hanna Häggkvist
Lions Club i Skultuna delade ut stipendium till:
Tilde Fält
Karl Nogelius
Rotary delade ut stipendium till:
Tilde Fält 
Karl Nogelius

ETT STORT TACK 
till alla besökare som var ner till scenområdet på Kvarnbackadagen!

Från vecka 26 är det sommartider på Vallonen. 
Det betyder att det är många aktiviteter på Vallonen varje dag. 

Dessa aktiviteter annonseras i Vallonens månadsblad som finns att hämta från den 29 juni

loppis, lotteri och brödförsäljning: 
kl. 11.00 – 15.00.

Bröd och lotter säljs tills de är slut, dock senast 15.30

lunch – sommartallrik, kl. 12.00 – 13.30  
Ring till restaurangen och boka mat, 

om du inte äter varje dag

  Kl. 14.00   Dans kring midsommarstången. 

  Kl. 14.45   Jordgubbstårta 25 kr

  Kl. 16.30   Kulturpub med Hiss dur 
              Underhållning och mat 120 kr.

torsdag 28 juni 
kl. 11.00 – 12.00    Visning av gymmet. Försäljning av kort. Även för seniorer på byn!

Onsdag 4 juli 
kl. 11.00 – 12.00    Visning av gymmet. Försäljning av kort. Även för seniorer på byn!

måndag 9 juli 
kl. 11.00 – 12.00    Visning av gymmet. Försäljning av kort. Även för seniorer på byn!

Onsdag 20 juni 
Midsommarfirande hela dagen!

 

 
    
     

skuLtuNa 
kOmmuNDeLs-

NämND
Kommundelsnämnden önskar 
alla kommundelsbor en skön 

sommar.
Vänliga hälsningar 

från ordförande 
och övriga politiker 

i nämnden

mÅNDaGs-
kLuBBeN

Jag vill tacka alla Er 
som driver måndags-

klubben. 
Ni är så engagerade, 

påhittiga, härliga och gör så 
mycket roligt och positivt 

för barn och vuxna. 

Att det kom 270 besökare 
till den sista måndagsklubben 

på badet är fantastiskt!
Sommarkram 

till Er alla från mig/
Carina Sandström 

Varmt grattis till 

alla stipendiater !



 

 

www.handelsbanken.se/skultuna 
telefon: 021 - 16 44 50

Hur sköter du dina bankaffärer i sommar?
Med våra digitala banktjänster sköter du din ekonomi 

och utför dina ärenden när det passar dig.

Internetbanken - ger dig överblick och möjlighet att göra alla tänkbara bankärenden                     
  Du loggar in med din bankdosa eller med Mobilt BankID.

Mobiltjänsten  -  med en personlig kod kan du sköta dina affärer smidigt via appen 
   eller genom att ringa Handelsbanken Direkt, tel. 0771-77 88 99 
  De har öppet dygnet runt årets alla dagar. 

Om du inte redan har tjänsterna är du varmt välkommen in till oss 
så hjälper vi dig att komma igång!

VÄLKOMMEN! 
 


