
Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

Nr 13 • •   2016Sommarnummer 29 juni - 16 augusti 
Nästa nummer: onsdag 17 aug. 2016.     Sista dag & tid för annonsmaterial: fredag 12 aug. kl.12.00 

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

I detta nummer kan du bland annat läsa om vad kåsören har att säga, 
om företag & föreningar, aktiviteter på orten och händelser i världen. 

Du kommer väl ihåg...

Ordinarie JAKTSTÄMMA
i Romfartuna-Harakers Viltvårdsområde

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

Länsjaktvårdare Lars Björk medverkar         

FöRHAnDSTipS:
Lördag 20 augusti, kl. 18.00 

Musikgudstjänst med Simon Ludvigsson 
i Romfartuna kyrka och med efterföljande 

grillkväll vid Tiondeladan
Ett samarbete mellan 

Norrbo församling och 
Romfartuna Hembygdsförening

Ditt Sommarnummer 29 juni - 16 augusti
En tidning att spara över sommaren!



  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! 
   Den här gången vill jag ge dig en liten blomma som 
tack för att du läser dessa rader och intresserar dig för Skultunabladet. Vem skulle
vi annars skriva för? Vem skulle företagen, föreningarna och den offentliga verk-
samheten jobba för om inte du vore en av dem som intresserar sig för vad vi 
har att erbjuda och vad som händer här. Oavsett om du bor och verkar här eller 
besöker den här platsen på jorden är du en av dem som kan berätta om allt det
positiva som finns att uppleva här. Kom ihåg att du är en viktig person på många
sätt! Jag hoppas att din sommar blir både härligt aktiv, skönt avkopplande och att du 
får många tillfällen att både ta emot och ge bort vänlighet och varma leenden!  

Den här gången har jag bjudit in en kåsör som i sin roll som platschef på Messingsbruket är en viktig person både 
för verksamheten där och för orten. Han är lite av en “doldis” som inte förhäver sig i onödan. Jag vet inte om 
du har träffat på honom, men om du gör det kommer du att möta en klok man som utstrålar ett härligt lugn, 
en god portion vänlighet och respekt för andra. Att han sedan inleder sitt kåseri med en komplimang till mig 
kan jag bara tacka lite extra för! 
Välkommen Anders Johansson!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

fortsättning på nästa sida.

Kära läsare 
När jag blev erbjuden att skriva denna prestigefyllda sommarkrönika kände jag mig hedrad. Jag har bevittnat
den envisa målmedvetenhet med vilken du driver den här tidningen framåt Elisabet och jag uppskattar verkligen 
när ett nytt nummer punktligt dyker upp i lunchrummet.
Fortsätt men den goda vanan, jag skulle verkligen sakna tidningen om den en dag valde att inte dyka upp längre. 
Din energi har inspirerat mig till innehållet i dessa rader.

Dom flesta av oss drivs nog av en aldrig slocknande nyfikenhet att lära sig nya saker och en vilja av att åstad-
komma något storartat. Det kan vara på fritiden såväl som på jobbet. Jag har förmånen att arbeta med ett helt 
gäng människor som drivs av just det. Högt uppsatta mål når vi bäst tillsammans. Vårt gemensamma driv har
gjort att vi tillsammans åstadkommit något fantastiskt med det gamla bruket de senaste åren, vilket gör mig 
enormt stolt. 

Med målmedvetenhet tenderar tempot i vår vardag att dras upp och vi försätter oss i ett tillstånd där vi försöker
effektivisera och förbättra. Nya tankar och idéer leder oss framåt. Produktiviteten ökar, vilket frigör tid och 
resurser som vi kan använda till ännu mer förbättringsarbete. Till slut når vi våra mål, en seger. Det finns ingen 
bättre belöning än när vi kan ge varandra en klapp på axeln i lunchrummet för ett gemensamt väl utfört arbete. 

Nu har nog dom flesta av er som läser det här en kommande semester att se fram emot. Mitt budskap till er
är att försöka använda denna ledighet till att stanna upp en stund. Unna er själva lite kravlöst tidsfördriv fyllt 
med vila, nöje och kanske lite eftertanke. Min erfarenhet säger mig att vi människor är bra på att fylla tid, som
är skapad genom högre effektivitet, med ännu mer produktivt arbete. Detta förhållningssätt som är så bra att
ha med sig i arbetslivet tenderar dock ibland att smitta av sig på vår fritid. Det kan ju vara jättebra! Har man 
med sig lite driv in i semestern kanske man äntligen lyckas få till den där terrassen man så länge längtat efter. 
Men för högt uppsatta mål på semestern tar tid ifrån den kravlösa. Jag vill tro att stunder av glädjefyllt och 
kravlöst tidsfördriv gör oss starkare i kommande utmaningar. Det ger oss en mental och fysiskt vila från våra 
produktiva arbetsliv och vi kan komma tillbaka starkare än vi lämnade. Fyllda med ny energi och redo för nya 
utmaningar. 

Det finns mål som uppnås av just kravlöst tidsfördriv. Mina två härliga barn är experter på just sådant. För 
tillfället är dom inne i en period där dom testar sin förmåga i höga hopp. (Tyvärr testar dom även mammas 
och pappas nerver samtidigt). Det betyder kortfattat att dom klättrar upp på en passade höjd och testar om
dom klarar att hoppa därifrån. Det kan vara ett staket, en sten och även höjder med vatten under. Jag miss-
tänker att vi kommer att ha några nervkittlande sessioner på Skultunabadets tre-meters svikt i sommar. 

Jag ska studera hur dom gör och låta mig inspireras. Om jag sen väljer att delta i just den typ av aktiviteter 
som tilltalar dom, låter jag vara osagt. Vi får väl se om jag kommer inhoppades på kontoret med kryckor i 
augusti. På min semester ska jag hursomhelst försöka hitta det mentala tillstånd dom försätter sig i under
dessa aktiviteter. 

Tack för att ni har tagit er tid att läsa, jag önskar er alla en riktigt skön sommar. I augusti vet jag att vi fortsätter 
vår strävan att uppnå våra mål. Jag vet också att mina härliga medarbetare på bruket kommer fortsätta ge 
järnet för att förvalta och förbättra ett 400 år gammalt arv, i samma produktiva anda som dom senaste åren. 

Jag hoppas ni och alla som läser det här också unnar er själva en riktigt skön semester 
kryddad med en gnutta kravlöst tidsfördriv, för det har ni verkligen förtjänat! 

Trevlig sommar 
Anders Johansson 

 

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

Välkommen!

Vi önskar alla våra kunder 
en glad sommar

Johan 
GustavssonIda                               

Håkansson
Ville                               

Torppa

Välkomna in till oss även under sommaren för rådgivning !

Vi har sommartider 20 juni - 19 augusti:
Öppet vardagar kl. 10.00 - 15.00

Bokning av möte på andra tider går att göra. 
Ring oss så hittar vi en tid som passar!

fortsättning från föregående sida 



Under våren har vi haft ett par inslag om Grålleklubben och deras aktiviteter. Här kommer en kort 
rapport från deras vårbruk. Sent? Tja, det blir ju inte förrän framåt sensommaren vi får se resultatet 
och hur man då jobbar med skörd och höstsådd. Tills dess kan det ju vara kul att få veta vad som 

       gjorts och vad som väntar när vi passerar på väg 56. Varsågod Emma, ordet är ditt!  Elisabet Sannesjö

Vårbruk med Grålleklubben 
Efter det myckna regnandet under våren kunde Grålleklubben i Västmanland äntligen sätta 
igång med sitt vårbruk den 9 maj i år. Det var ett 20-tal medlemmar som mötte upp på gärdet som
ägs av Lars Lindkvist från Igelsta, strax söder om Romfartuna kyrka 

I år skulle halva gärdet harvas och sås med havre. Den andra halvan ska vila över sommaren och 
sås till hösten. Där har ni förklaringen till varför gärdet ser lite tilltufsat ut på ena halvan, då inget 
är sått där har ogräset fått fritt spelrum… 
   Själva vårbruket rullade på utan bekymmer   
  med erfarna harvare som skickligt styrde runt 

   sina Grållar på gärdet. Mellan arbetspassen   
  på gärdet bjöds det på fika och lunch vid kok-

   vagnen som bemannades av Anders Lindmark
   från Västerfärnebo. Som vanligt leddes arbetet 
   med van hand av klubbens gårdsmästare   
  Acke Lundholm från Solvalla, Romfartuna. 

   När skörd och höstsådd blir vet jag inte just   
  nu men vi har preliminärt datum den 20:e alt. 

   27:e augusti. Skörd genomförs med gammal   
  självbindare och havre sätts upp på snesar   
  alternativt skylas. 

Självklart är alla intresserade inbjudna till våra aktiviteter så håll ögonen öppna när ni passerar.
Skyltar kommer upp när det är dags. 

Ni kan även kolla in vår hemsida för 
information om aktiviteterna: 
www.fergusonklubben.se/vastmanland

Väl mött och en trevlig sommar 
önskar Fergusonklubben Grålle, 
sektion Västmanland 
genom skriftställare
Emma Hermansson 
Foto©: Emma Hermansson

Acke med sin Grålle och såmaskin från Westeråsmaskiner i Morgongåva 

Två "Guldkalvar", Ferguson 35. Traktorerna är modellen efter Grållen 
och den sista som tillverkades av Ferguson innan dom blev Massey-
Ferguson.



Skultunabadet
öppet 17 juni - 21 augusti 2016
Alla dagar kl. 10.00 - 18.00

Kassan stänger kl. 17.15

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:   Entrén 021 – 39 38 41.       Cafeterian  021 - 702 08

Entrépriser: 
Vuxen                                               30 kr    

Barn och ungdomar upp till 19 år    15 kr 
Familjekort, hela säsongen            650 kr

Barn under 4 år fri entré
OBS! Vi tar ej kort, men däremot går det bra att Swisha !  

Fyra bassänger
  En hoppbassäng med två hoppanordningar, 1 meter och 3 meters- med svikter
  En 25 metersbassäng med ett djup på 1,2 – 1,8 meter
  En undervisningsbassäng med ett djup på 0,6 meter
  En plaskpool för de yngre barnen. 

Cafeteria och Minigolfbana med 12 banor
Stora gräsytor och en Beachvolleyplan

Välkommen till Friluftsbadet för alla åldrar!

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



En skön sommar önskar vi alla!
Semestertider!

Vi behöver lite ledigt för att ladda om batterierna. 
Folktandvården i Skultuna stänger under tre veckor,

veckorna 29 - 30 - 31   (18 juli - 8 augusti)

Vid akuta besvär ring 021 - 17 65 40
för hänvisning till tandläkare i Västerås

Vi kan erbjuda Frisktandvårds avtal
Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris. Du betalar en premie per månad.
Premiegruppen motsvarar din risk att utveckla sjukdom i munnen. All vanlig tandvård 
ingår. Får du akuta besvär när du är på semester kan du få hjälp hos Folktandvården 
på orten. Gäller i hela Sverige. Läs mer på www-ltv.se/folktandvarden eller fråga oss.

I september hälsar vi Cecilia Grönvalls välkommen tillbaka 
från sin föräldraledighet och vi är fullt bemannade igen !

Välkommen till oss !
Folktandvården i Skultuna, Västeråsvägen 32   Tel 021-17 65 40

www.romfartuna.se

Dags att nominera 
Årets Romfartunabo!

Vem tycker du har förtjänat 
utmärkelsen i år?

Skicka ditt namnförslag med 
motivering senast 1 augusti 

via e-post till: 
info@romfartuna.se

eller via posten 
till vår sekreterare

Johanna Funkquist, 
Tomta 4, 726 91 Skultuna 

Trevlig sommar och välkommen
 med ditt förslag hälsar styrelsen!

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

Utflykttips!
Välkommen till Visningsträdgården i Vagersta

tisdagar & torsdagar kl. 10 - 16

En liten men innehållsrik butik med redskap, skorpor, saft, sylt, honung, krukor, pic-nic-korgar m.m

Juli & augusti har vi öppet
i trädgården och försäljningen av jord  mm
tisdagar & torsdagar kl. 10.00-16.00 
Vi tar emot order på telefon som vanligt 
kl. 07.00 - 16.00 alla helgfria vardagar!

Kvalitets-
jord

Löst och 
förpackat

OBS! Tiden a

Växter, 
redskap, 

dekorationer 
m.m.

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



        
 

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

Äntligen!
Nu har vi flyttat in i de nya lokalerna 
på Kvarnbackavallen. Ingång vid caféet 

Kansliets öppettider 
Tisdagar                   kl. 14,00 - 18.00 
Onsdagar- fredagar  kl. 09.00 - 13.00 

Övriga tider är du välkommen att kontakta oss på mail eller telefon 

Bingo vid Lagår´n, 
söndagar kl 15.00 hela sommaren! 

Vi på SIS önskar er alla en riktigt skön sommar!

Tre korta tillbakablickar
Lördag 18 juni

Släktträff i Vagersta 
Fredag 24 juni

Midsommarafton

                                 Söndag 19 juni     
                                  Romfarsritten
  Mälardalens Distansryttar-  

 förening anordnade även i år
  sin egen välbesökta tävling i
  tre klasser. Starten gick kl. 9
  i Munga. Under några hektiska
  timmar samlades funktionärer  

 och publik längs vägarna för
  att bistå, heja på och beundra! 

Ättlingar till Erik & Eva Svensson i Vagersta träffas
vart 5:e år i hembyn. Nu var det dags igen och denna 
gång samlades 154 personer för att umgås och upp-
datera sig om släkten. Äldst 91 år, yngst 1 månad. För tio 
år sedan var Eva & Eriks 12 barn med. 
Nu var 4 syskon på plats. Äldst av dem Margit Pettersson
i Munga och därefter brodern Uno Svensson, Skultuna. 
De båda småsystrarna Ingrid Lindblom (Skultuna) och 
Ingvor Svensson (Ystad) var så klart också med. 

Tre tvillingpar har fötts i släkten på senare år. 1959 fick
Uno och Kerstin i Lejde utanför Skultuna sönerna Jan 
och Lars Svensson. 2006 föddes Axel & August Carlsson, 
barnbarnsbarn till Eva och Eriks äldsta dotter Eivor. 
2010 kom Miriam & Emanuel Ershytt till världen, som 
barnbarnsbarn till mellansystern Britta.

Hot om regn hindrade inte någon från att fira mid-
sommar i Skultuna, Haraker och Romfartuna. Glädjen 
var särskilt stor i Romfartuna där firandet uteblev förra 
året. Många, både barn och vuxna, deltog i dansen. Fika-

korgarna var med och dagen till 
ära hade flera personer klätt sig 
i folkdräkt. En härlig fest!

Några av de fina
dräkterna som
fastnade på bild:

Karin Westlund 
Millingby, i Husby
dräkt.

Johanna Funkquist,
Tomta, i dräkt från 
Österlen. 

Annette Lindgren-
Andersson, Litsberga, 
i dräkt från Värend.

Text & bild: Elisabet Sannesjö





 

Linda Magnusson

Bruksgatan 8   Tel. 021 - 761 00                
www.skultunaspa.se  

Trevlig sommar
och välkommen

för sköna 
behandlingar!

Nu stundar 
semestertider!

Bokningar sker nu enklast  via 
hemsidan där alla lediga tider 
finns under knappen “Boka”  !

För övrig kontakt lämna gärna  
meddelande på telfonsvararen 

eller skicka ett mail till:
kontakt@skultunaspa.se

Semesterstängt 
vecka 29 (18 - 27 juli)

och 
vecka 32-33  (8 - 9/8)  

 Jag önskar alla en skön sommar!

Rogers Herrfrisering
Tel: 021-700 86

Krongjutarvägen 16       726 31 Skultuna

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Frisör &  Shop   

Välkommen 
till en frisör nära dig 
- för hela familjen !

Rose-Marie Alm
Diplomerad hårolog

Jag har semester 
15 juli - 5 augusti.

Kom ihåg att du även kan boka tid 
via hemsidan eller facebook. 

Sommarstängt 
4 juli - 5 augusti
Väl mött igen 8 augusti

Välkommen att ringa mig på telefon 
021-752 36 

Jag önskar alla en riktigt fin sommar!

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25

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

Vi har egen produktion av stallströ

SpåN, torv och mIx !
  välkommen 
  att kontakta 
  oss!
  021-740 27    www. aroshandelshus.com



Sommarcafé i kapellet
Västeråsvägen 11, Skultuna

fredagar kl. 17:00 -19:00         8 juli - 5 augusti

Hembakat fikabröd
( även socker-, laktos- och glutenfritt bröd finns ) 

Välkommen !
om du har något du vill att vi ska be för, 

lägg en lapp vid bönelådan så ber vi för det efter caféet

Sommarprogrammet inleddes 20 juni
Kvarvarande del av vecka 26

  Onsdag 29/6:    Kväll:  Öppet kl. 18.00 - 21.30    Fiske 
	 	 Torsdag	30/6:		Dag:	Biblioteket,	brädspel	och	fika.
  Fredag  1/7:     Kväll:  Öppet kl. 19.00 - 00. 00  GA-hallen 
  Lördag  2/7:      Kväll:  Öppet kl. 19.00 - 00.00

Vecka 27
  Måndag 4/7:   Dag: Skultunabadet   Kväll:  Öppet kl. 18.00 - 21.30
  Tisdag  5/7:    Dag: Gröna Lund, 20 platser
  Onsdag  6/7: Dag: Yoump, 8 platser  Kväll:  Öppet kl. 18.00 - 21.30
  Torsdag  7/7:   Dag: Ridning, 7 platser
  Fredag  8/7:    Kväll:  Öppet  kl. 19.00 - 00.00   Filmkväll
  Lördag  9/7:    Kväll:  Öppet  kl. 19.00 - 00 .00 

Vecka 28
  Måndag  11/7:  Dag: Kungsbyn, 7 platser.   Kväll:  Öppet  kl. 18.00 - 21.30
  Onsdag   13/7:    Kväll:  Öppet  kl. 18.00- 21.30. Yoump, 8 platser
  Fredag   15/7:  STÄNGT
  Lördag  16/7:  STÄNGT

Vecka 29
  Måndag  18/7:      Kväll: Öppet  kl. 18.00 - 21.30    Filmkväll
  Onsdag   20/7:     Kväll: Öppet  kl. 18.00 - 21.30. Outdoorsports
  Fredag    22/7:     Kväll: Öppet  kl. 19.00 - 00.00   Filmkväll
  Lördag    23/7:      Kväll: Öppet  kl. 19.00 - 00.00   Grillkväll

Vecka 30 - 31
Fritidsgården stängd

Vecka 32
  Måndag   8/8:  Dag:	Utflykt.	8	platser	 Kväll: STÄNGT
  Tisdag   9/8:  Dag: Go-cart, 8 platser 
  Onsdag  10/8:    Kväll: Öppet  kl. 18.00 - 21.30
	 	 Torsdag		11/8:		 Dag:	Utflykt,	8	platser
  Fredag 12/8:     Kväll: Öppet  kl. 19.00 - 00.00
  Lördag  13/8:    Kväll: Öppet  kl. 19.00 - 00.00

Skultuna fritidsgård 
Sommarens öppettider & aktiviteter



Lena ben i sommar?
Vaxning

Halva ben (inkl. knä)  300 kr                           
Hela ben 560 kr           

Kliniken är öppen 
hela sommaren

Glad sommar!

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.
  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Välkommen !

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



© Foto: Elisabet Sannesjö© Foto: Elisabet Sannesjö

Ville                               
Torppa

 

Melodikrysset 
för 

veckorna 
30, 31 och 32 

är inte tillgängliga nu. 

i Skultunabladet 
17 augusti

återkommer vi med
melodikrysset
 för vecka 33

Lycka till!



  
 

       
                     
  

    

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

På “G”
•

öppnA FöRSKOLAn
Sommarstängt! 
Vi öppnar igen 

måndagen den 22 augusti.
Vi önskar er alla en skön sommar!

Anna-Karin, Jeanette, Caroline

•

VALLOnEnS MöTESpLATS   program sommaren 2016  Vallonvägen 15 - 17       Telefon 021 - 39 39 10

Se även 
annonser och

 information om:
• Fritidsgårdens 
sommarprogram
• Skultunabadet

• shÅppen

                           Onsdag 13 juli  
kl. 17.15 – 20.30   Allsångskonsert med Sabrina
Serra & Marina Ström hos  ”Carlsson på kajen”
Färdtjänst 80 kr. Vi äter strömming och är med
på allsångskonsert. Ta med mat & kaffepengar!
Anmälan till mötesplatsen
                             Torsdag 14 juli
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 13.30   Vallonens boende går till Lillemor på 
trädgårdsfika. Anmäl intresse till personalen.

Lördag 16 juli  V 75. Betala 20 kr till Lillemor 
om du vill vara med och spela. Vi äter räkmacka, 
kaffe & kaka, 50 kr. Anmälan till Lillemor
                               Tisdag 19 juli  
kl. 13.30   Vallonens boende går på trädgårdsfika 
hos familjen Guldbrand, om vi inte redan varit där
I så fall går vi på picknic i byn, vid vackert väder!
Anmäl intresse till personalen.

Torsdag 21 juli
kl. 9.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 13.30  Teknik café

Fredag 22 juli
kl. 13.30  Vallonens boende går till Lillemor på 
trädgårdsfika om vi inte redan varit där, då går vi 
på picknick ner till bryggan vid ån.

Måndag 1 augusti
kl. 13.30   John & Jonas jazzpärlor 
  = sommar-musiken, (gratis) Kaffe 20 kr

Tisdag 2 augusti
kl. 13.00 – 16.00  Vi åker in till kajen i Västerås 
och lyssnar på Barbados Magnus Carlsson. 
Anmälan till Pia

Onsdag 3 augusti
kl. 13.30  Bildvisning av Stig Svärd; Sommarbilder
Mjukgympan börjar vecka 31; Torsdag 4 augusti 
kl. 09.00 med uppehåll vecka 35 och 36 

Onsdag 10 augusti
kl. 13.00 – 16.00  Vi åker till Gäddeholms café och 
fikar och träffar vänner från Tillbergas mötesplats
som också är där. Pris 150 kr förfärdtjänst och fika.
Anmälan till Pia!

Torsdag 11 augusti
kl. 13.30  Kulturcafé – pKG. Entré inkl. fika 40 kr

Tisdag 16 augusti Kulturcafé – Allsång 
med Lars Håkansson. Inklusive fika 40 kr

Onsdag 17 augusti
kl. 17.15 – 20.30 Allsångskonsert hos ”Carlsson på 
kajen” Färdtjänst 80 kr. Vi äter strömming och 
lyssnar på underhållning av ”Ackes poporkester”
Ta med mat & kaffepengar! 
Anmälan till mötesplatsen.        Glad sommar!

Ett stort tack till alla er som var med på något sätt,
på Vallonens midsommarfirande! Pengarna som
kom in under dagen går till Vallonens aktiviteter.
Sommarbladet för juli/aug. ges ut i slutet av juni. 
I bladet ser Du våra dagliga aktiviteter. 
Du hänger väl med och gillar oss på facebook? 
Sök på Vallonens mötesplats. Det går att läsa 
även om du inte har facebook, sök på Google! 
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 
trädgårdshjältar? Hör av dig till Pia eller Lillemor.
“Herrarnas” 17 juni hade vi ”Gubbfika” på mötes-
platsen. Då kom vi på att vi skulle ha “herrarnas” 
1 ggr/ vecka. Vi samlas kring någon uteaktivitet 
som tex: boule, pil, kubb, kort, tärning under hela 
sommaren. 8 juli åker herrarna till Surahammars 
MC–museum. Du herre som vill slippa den vanliga 
vardagen en stund är varmt välkommen! 
HERRARnA träffas för att ha en uteaktivitet och till-
hörande kaffetår; 29 juni, 7 juli, 15 juli, 21 juli, 
28 juli, 4 augusti, 12 augusti, 18 augusti, 26 aug.
GOLF varje tisdag; Vallonens golf-gäng, spelar på 
badet varje tisdag 14.00
Vi går till MARiAGåRDEn på onsdagarna i juli; 
6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli

Onsdag 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. 16.30–19.00  Kulturpub ”Drummel” - se egen ruta

Fredag 1 juli
kl. 11.15 – 12.00  Visning av skor från JOBI
                              Tisdag 5 juli  
kl. 13.30   Vallonens boende går på trädgårdsfika
till familjen Guldbrand, vid vackert väder!
Anmäl intresse till personalen.
Onsdag 6 juli - Båttur till Taxinge, förbokat!

Torsdag 7 juli
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 15.30 – 19.30  Vi åker på Power meet och ser
   på de fina bilarna nere vid Lögan
                                   Fredag 8 juli 
kl. 12.30 – 15.30    Killtur till Surahammars Mc-
museum. Vi åker färdtjänst, 210 kr tur och retur. 
Entré 50 kr + kanelbulle & kaffe. 
Boka med Pia senast 1 juli

Tisdag 12 juli 
kl. 11.00 – 13.00  Klädvalet har skovisning med 
   försäljning

Kommundelsförvaltningen
Mer öppet än vanligt under sommaren
Under sommaren 2016 så kommer flera av kommundelsförvalt-
ningens verksamhet att vara öppna mer än vanligt. 
Skultuna bibliotek kommer att vara öppet hela sommaren. 
Skultuna fritidsgård kommer endast att stänga i två veckor. 
Fritidsgården har ett mycket spännande program under sommaren. 
persboskolan har förutom sin ordinarie lovskola även en extra lov-
skola under två veckor för de asylsökande ungdomarna som bor i 
Skultuna. Undervisningen kommer att fokusera på att ge ungdom-
arna möjlighet att fortsätta utveckla sina kunskaper i det svenska 
språket. 
Utöver ovanstående så är förstås Skultunabadet öppet och även 
våra övriga verksamheter som alltid är öppna året om.
Skultunagården är bemannad mellan kl. 08:30 – 12:00 varje vardag 
hela sommaren. Kommundelsförvaltningens telefon 021 – 39 38 00 
är bemannad under samma tid.

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!

Skolstarten i augusti
Tibbleskolans och Romfartuna skolas elever har skolstart 
onsdagen den 17 augusti.
Romfartunas förskoleklass har upprop kl. 10.00 i Romfartuna skola.
Tibbleskolans årskurs F-4 och Romfartuna skolas årskurs 1-3 
har upprop kl. 10.00 vid scenen på Tibbleskolans skolgård.
Skolskjutsarna. På uppropsdagen går skolskjutsarna till Tibbleskolan
1 ½ timme senare än vanligt hemifrån och går tillbaka hem kl. 11.30
Läsårstider för 2016/2017 finns på våra hemsidor:
http://www.skultuna.vasteras.se/tibbleskolan/praktisk/terminer-lov.shtml
http://www.skultuna.vasteras.se/romfartunaskola/praktisk/terminer-lov.shtml

Onsdag 29 juni
kl 16.30 - 19.00

Kulturpub 
“Drummel”

kl. 16.30  Mat
kl. 17.30  Fika

kl. 18.00 Underhållning

Priser:
Entre & mat 100 kr

Fika 20 kr 
Endast musikbiljett 50 kr

Vallonens Mötesplats

Trevlig sommar!



Skultuna Messingsbruk 
önskar alla en Skön Sommar

Välkommen!

Skultuna Messingsbruk, Bruksgatan 8    021-783 01     www. skultuna.com     www. skultunafabriksbutiker.se      

Vi har öppet:
Måndag - fredag kl. 11.00 - 18.00
Lördag - söndag  kl. 11.00 - 17.00

Butiken ståtar nu 
med ny inredning

vi gratulerar våra stipendiater 2016

Lars-Göran Bergquist/Lions, Emelie Nyreröd, Clary Lindin/Lions och
Kimmo Väisänen. 

Lions Loppis  Välkommen till Lions loppis i sommar. Vi finns i Brännugnsbacken, Skultuna. 
                                       vi har öppet lördagar, kl. 11 - 15, till och med lördag 24 september. 
ViLL Du SKÄnKA SAKER, tar vi gärna emot dem under samma tid. Vill Du hellre att vi hämtar hos dig?
RinG OSS: Alf Johansson 070-234 44 39, Stig Isaksson 070–778 87 50, Birgit Andersson 021-709 06
Vi TAcKAR ALLA som handlar hos oss, på loppis eller vid  vår korvförsäljning. Detta ger oss möjlighet 
att hjälpa och uppmuntra. Lokalt, nationellt och internationellt! 

Lions Club i Skultuna 

     Hjälp Lions Hjälpa          Tack på förhand!              Hjälp Lions Hjälpa   

Glad sommar önskar vi alla !

Lions Idrottsstipendium: Emelie Nyreröd
- för stora framgångar under senare år i dressyr-
rytteri både nationellt och internationellt. 

Lions Idrottsledarstipendium: 
Kimmo väisänen - för mångårigt engagerat 
ledararbete inom Skultuna IS och Skultuna AIK.

Lions Ungdomsstipendium: 
Emma häggkvist och Elias hokkanen 
årskurs 9 Persboskolan - framröstade av elever 
i år 9 för God kamrat, Gott uppförande, 
Stort intresse för ämnet Idrott och Hälsa.

 

 


