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I detta nummer
kan du bland annat läsa om:

Kåseriet “Mitt i pärlan”

Skultunabadet 

Bildrapporter från 
en sommarresa och 

årets midsommarfirande

Sommarens öppettider 
i företag & verksamheter

Sommaraktiviteter 
på fritidsklubben,  

fritidsgården och Vallonen 

Programmet i 
Norrbo församling

Lions Loppis

Tips & formation 
från företagen

Arrangemang
 och utflyktstips 
på hemmaplan

Kom till Gården 5 augusti

Melodikrysset  m.m.



  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

      En riktigt härlig sommar önskar jag alla! 
     För min del kommer den att innehålla både arbete och fritid. Kan jag blanda de 
två sakerna på rätt sätt så brukar det bli ganska bra eftersom båda kan vara riktigt kul. En punkt på programmet är
vecka 31 (och lite däromkring) då det är dags igen för Classic Car Week i Rättvik. Dit ska vi! Om vi sen hinner med en 
sväng till Norge eller ej är en annan femma. Att “hinna med” känns för övrigt inte så angeläget. Vi hinner med mycket
nog  varenda dag och den skönaste semestern kanske vore att inte ens försöka hinna med något utan bara låta möten 
med andra och händelser ske lite oförhappandes.      
Kåsören i detta nummer är faktiskt ett exempel på något som inträffade alldeles oplanerat. I väntan på att Johan 
ställde ut en container på hans gård stod vi där och pratade om ditt och datt i solskenet. Det visade sig vara en både 
sympatisk och klok person som stod där framför mig och frågan var inte långt borta “Kan du tänka dig att skriva ett 
kåseri i Skultunabladet? Fundera på det, du behöver inte svara nu” Så blev det! Tack ska du ha för att du fattade 
pennan och välkommen hit Urban Wall, nu är ordet ditt!                              Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Mitt i pärlan
WWF har efter omröstning utsett Slagårda till ”Västmanlands pärla”. Slagårda är vårt hem. Ibland tänker vi att
WWF:s beslut måste ha fattats under pistolhot, ibland undrar vi varför det inte har skett tidigare. Många dras 
till Slagårda för att spana på den, på denna breddgrad, sällsynta lappugglan. Många fordon som passerar vårt
hus skulle kunna vara prototyper för nästa James Bond-film. Snorklar, antenner och mystiska skrymslen. 
Somliga som åker förbi kommer på att här bodde min morfar eller vad fint ni har det. Kanske vi kan få titta runt, 
bara jättelite och ”jättesnabbt”? Min första tanke då är att det väl måste finnas någon 4H-gård som är öppen i
närheten? Jag försöker faktiskt bo här. Då säger jag och hustrun och våra barn att det är dags att plocka fram
skämskudden. Om du åkt förbi och sett det här, skulle inte du stanna till? Då påminns jag om den fantastiska 
historia som denna gård har. Drottning Kristina som byggde sitt jaktslott där vårt stall står. Vårt hus var den
västra flygeln där tjänarna bodde. Huset var under många år tjänstebostad åt patronen på Skultuna bruk. 
En av dem, sägs ha grävt ned en skatt som en dåtida fallskärm. Det talades om ljus från underjorden och ljud 
från hackor och spadar nattetid. Det är inte därför vi har lamm med kameraövervakning, men det är en fängs-
lande berättelse. En historisk pärla. Det har även begåtts giftmord i vårt hus. Före vår tid alltså. Mor och dotter 
i huset blev förälskade i samme man och det måste ju lösas på samma sätt! 
Dagen då vi flyttade in promenerade en ung varghane ute på åkern. Kanske han hade hört talas om varggropen 
på baksidan och bestämde sig för att helt enkelt kolla in nybyggarna och helt enkelt passera? En annan kategori 
människor som ofta besöker oss är taxichaufförer. En vanlig konversation lyder ungefär såhär: Ni har beställt 
taxi? Nej, det har vi inte. Jo, det har ni. Eeh, nej. Vi ska ingenstans så vi behöver inte skjuts så det måste vara
någon av grannarna. Men min GPS säger att det här är nummer 1. Antingen säger jag att då har jag bott i fel
hus i 12 år eller så går jag in och hämtar dottern, utexaminerad från juristlinjen, fullmatad med formuleringar 
om rätt och fel. Jag vet inte riktigt vad hon säger, men de brukar lämna tomten inom 30 sekunder. 
Andra saker man får passa sig för är förfrågningar från ”etablissemanget”. En gång fick vi en förfrågning från 
”Kulturvandringar” i Stockholm. Det skulle vara ett gäng entusiaster som åkte runt och tittade på kyrkor och 
intressanta byggnader. Javisst, sa vi, ni får gärna gå runt i trädgården en stund. Vi klippte gräset, plockade bort
torra blommor och ställde skor och stövlar i ordning. Plötsligt körde två bussar upp och ut vällde ett sjuttiotal 
kulturintresserade med kameror runt halsen. De ställde sig på rad och tittade förväntansfullt på oss. När alla
skrymslen i alla rum var analyserade höll deras anförare ett tal till oss. Han sa att det var överraskande att ett 
ställe som detta även kunde vara ett hem. Gulle er ”Kulturvandringar från Stockholm” och ni var före WWF! 
De dagar vi inte är med på resonemanget är när strömmen går på nyårsafton (det gör den alltid), när våra två 
tuppar leder ”Körslaget” halv fem på morgonen. Eller när det låter som om fåren i stallet är utbytta mot vrålapor.
Någon i hushållet får springa ut, kommer tillbaka med en korg ägg och nyheten att Lykke har fått sällskap i 
lammboxen av två friska tacklamm. På hösten ger de oss garn, fällar och mat.
Nu när jag sitter här vid den blommande jasminen och fåren vilar mellan stora ekar i Rosenträdgården där 
1700-tals-sociteten stillsamt promenerade… Kärrhöken glidflyger över fälten och tranor och svanar promenerar 
på fälten och vår supermamma rågeten har fått trillingar för tredje året i följd. 
Pärla och pärla… Ja, det är det ju faktiskt.                                                                                             Urban Wall



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

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna      Telefon: 076-945 76 76    
e-post: kansli@skultunais.se                          www.skultunais.se               

Skultunabadet
öppet 16 juni - 20 augusti 2017
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!

       Hjärtligt TACK ... till Direkten för ett 
     fantastiskt samarbete med Gräsroten.

                     Bingo på La´gårn: 
                Nästa utspel söndag 16 juli

TACK TILL ALLA 
som bidrog till att midsommarfirandet i Skultuna 

blev en sådan succé!
Kansliet är stängt i juli, men vi går att nå via e-post

SIS önskar alla en glad och solig sommar !



Frisör &  Shop   

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

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

Jag önskar alla 
en fin sommar & semester ! 
Salongen är semesterstängd 

1 - 22 juli
Jag önskar alla 

en glad sommar!
Jag har semester 

vecka 26, 28 - 29 och 31

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Harakers Hembygdsförenings sommarresa 2017
Text och bild: Margau Wohlfart-Leijdström

Tidigt på morgonen den 10 juni, i ett gråmulet Haraker, äntrade vi bussen för årets sommarresa. Efter ett
antal stopp för att plocka upp fler resenärer kom vi med en nästan fullsatt buss fram till Järle med Sveriges

äldsta järnvägsstation. Byggd två år 
innan rälsen kom dit. Då hade man 
framförhållning! 
I den omsorgsfullt restaurerade vänt-
salen och stinsbostaden serverades vi 
kaffe och smörgås under tiden som vi 
beundrade de gamla tapetmönstren, 
som man lyckats återskapa av de 
rester som hittades vid renoveringen. 
NJOV (Nora Järnvägsmuseum och Veteran
järnväg), som håller igång tågverksam-
heten, var värdar för vårt besök här.

Efter en guidning på stationsområdet fick vi klättra upp i de gamla 
vagnarna, som väckte många nostalgiska minnen, och fortsätta 
färden med ånglok mot Nora där herrarna försvann in i lokverk-
staden för att närmare beundra de gamla loken och vagnarna. 
Damerna promenerade från stationsområdet upp till Göthlinska
gården vid den vackra kyrkan och torget. Här blev det en guidad
tur genom husets ett sekel gamla interiör, med många vackra 
handbroderade dukar, gamla kläder och husgeråd. Jag tror att 
både herrar och damer tyckte det var för kort tid, men lunchen 
väntade.
   Den smakade fantastiskt efter  
  förmiddagens upplevelser och 

   serverades i 2 gamla tågvagnar  
  i Pershyttan. Vagnarna stod upp-

   ställda alldeles vid det stora
vattenhjul som finns där. Tyvärr stod stånggången stilla, men man kunde
lätt föreställa sig hur det myllrade och lät på det gamla gruvområdet 
förr. Det var många som passade på att vandra runt och titta på området 
som var iordningsställt med bra information om livet förr. 

   Bussresan tillbaka till Haraker gick 
   över Uttersberg och eftermiddagsfika 
   intogs på Galleri Astley i det gamla 
magasinet. Vi passade på att titta på utställningen av Ernst Neizvestny, 
vars liv Anders Nyhlén gav oss en resumé om under fikat. Han 
berättade också om Sara Danius utställning i det gamla stationshuset
som vi besökte efter en vandring genom skulpturparken, där många 
av skulpturerna ledde till diskussioner mellan resenärerna. 
Väl styrkta både kulturellt och matmässigt fortsatte färden tillbaka till
det fortsatt gråmulna Haraker där Lennart Andersson tackades för en
väl planerad sommarresa, som genomfördes nästan helt utan att vi 
behövde använda de medhavda paraplyerna.                        Margau

    Kom-ihåg att du även kan boka tid via internet!

Öppet varje vardag 
kl. 06.30 - 15.30

                     Trevlig sommar!



Lördagar 
kl. 11.00 - 15.00

till och med 23 september

Skultuna fritidsgård 
– sommarens öppettider och aktiviteter 

Kvarvarande dagar av vecka 26

Onsdag    Kvällstid kl: 18:00 – 21:30
Vid fint väder flyttar vi till Skultunabadet och grillar

Torsdag   Dagtid kl: 09:00 – 14:00
Vid fint väder flyttar vi till Skultuna badet.

Go Cart – mer info kommer på gården!

Fredag   Kvällstid kl: 18:00 – 23:45.  Grill och chill

Lördag  STÄNGT

Vecka 27
Måndag  Kvällstid Kl: 17:00 – 21:30.  Grill och fiske

Tisdag  Good Game – dag! Mer info kommer på gården

Onsdag  Gröna Lund-resa dagtid. Mer info på gården!
  Kvällstid   kl: 18:00 – 21:30   Filmkväll

Torsdag   Dagtid kl: 09:00 – 14:00
Vid fint väder flyttar vi till Skultuna badet.

Fredag   Kvällstid kl: 18:00 – 23:45
Konstgräs eller GA-hallen!

Lördag  STÄNGT

Fritidsgården har stängt veckorna 28 och 29

Vecka 30  Tisdag och torsdag stängt
Måndag   Kvällstid Kl: 18:00 – 21:30

Onsdag   Kvällstid kl: 18:00 – 21:30

Fredag   Kvällstid kl: 18:00 – 23:45

Lördag    Kvällstid kl: 18:00 – 23:45

Vecka 31  - tisdag & torsdag stängt
Måndag  Kvällstid kl: 18:00 – 21:30

Onsdag   Kvällstid kl: 18:00 – 21:30

Fredag    Kvällstid kl: 18:00 – 23:45

Lördag    Kvällstid kl: 18:00 – 23:45

Vecka 32
Måndag  Kvällstid Kl: 17:00 – 21:30

Tisdag   Vi åker till Björnön och grillar och badar 
– mer info kommer på gården!

Onsdag  Kvällstid kl: 17:00 – 21:30
Torsdag   Cable Park – mer info kommer på gården!

Fredag    Kvällstid kl: 18:00 – 23:45
Lördag    Kvällstid kl: 18:00 – 23:45

Sommar på KLUBBEN
Kvarvarande dagar av vecka 26
Onsdag   Dagtid kl: 09:00 – 17:00

Prison island – mer info kommer på gården!

Kvällstid kl: 18:00 – 20:00       Öppet för årskurs 6
Vid fint väder flyttar vi till Skultunabadet & grillar

Torsdag STÄNGT

Fredag   Dagtid kl: 11:00 – 17:00   
Vi går till Skultunabadet!

Lördag  STÄNGT

Vecka 27

Måndag  Kvällstid Kl: 17:00 – 20:00
Öppet för årskurs 6     Grill och fiske

Tisdag STÄNGT

Onsdag  Kvällstid kl: 18:00 – 20:00
Öppet för årskurs 6            Filmkväll

Torsdag STÄNGT

Fredag STÄNGT

Lördag  STÄNGT

Fritidsklubben har stängt 
veckorna 28, 29, 30 och 31
Under veckorna 30 och 31 

är årskurs 6 välkomna på måndag och onsdag kväll 
kl. 18:00 – 20:00

Vecka 32
Måndag  Kvällstid Kl: 17:00 – 20:00

Öppet för Årskurs 6

Tisdag STÄNGT

Onsdag   Dagtid kl: 09:00 – 16:00
Vi har öppet för KLUBBEN

Kvällstid kl: 17:00 – 20:00
Öppet för Årskurs 6

Torsdag STÄNGT

Fredag  Dagtid kl:11:30 – 17:00
Vi går till Skultunabadet

Lördag  STÄNGT



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

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

putsarbeten

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

... och en ny liten butik med kläder, smycken, tavlor, böcker, tvålar, vaser och andra inomhussaker.

Veckan efter midsommar, 
juli och augusti har vi öppet

i trädgården och butikerna
tisdagar & torsdagar kl. 10 - 16 

Vi tar emot order på telefon som vanligt 
kl. 07.00 - 16.00 alla helgfria vardagar!

UTFlyKTSMÅl
Välkommen till Visningsträdgården i Vagersta

tisdagar & torsdagar kl. 10 - 16

www.aroshandelshus.com
tel. 021-470 48 00

Vill du boka egen tid för studiebesök 
eller inköp på plats?
Välkommen att ringa vardagar kl. 7 - 16 
för överenskommelse om tid.

Ett växande 
besöksmål 

för både vuxna 
och barn

Välkommen till oss!
Kvalitetsjordar  löst och förpackat 

Stallströ  Egen tillverkning
Trädgård & Blommor

En liten men innehållsrik trädgårdsbutik med redskap, glass & läsk, krukor, växter, dekorationer  m.m. 

Att stanna upp emellanåt 
kan vara den enda möjligheten 

att orka med att gå vidare 
Olle Wedholm

Semestertider är inbrottstider!
Trygga ditt hem i sommar med ett effektivt GSM-larm

   Du äger ditt larm  
            Inga månadskostnader 

   Enkel installation             
  Allt är förprogrammerat 

   Du är igång direkt
   Kontakta oss för ett 

  förutsättningslöst
                                                           hembesök

                       - larm och datalösningar -  för Ditt hem 
  Katthedsvägen 12   726 30 Skultuna    Tel 076-104 76 99
  E-post: info@larmodata.se   Hemsida: http://larmodata.se

Denna kombination!
Endast 2 495 kr
läs mer på vår hemsida 





www.romfartuna.se

Välkommen att nominera 
Årets Romfartunabo 2017
Ditt namnförslag med motivering 

skickas senast 1 augusti till:
info@romfartuna.se eller lämnas/skickas till 
Johanna Funkquist, Tomta 4, 726 91 Skultuna 

FöRhandstips:
Lördag 26 augusti, kl. 18.00 

Musikgudstjänst i Romfartuna kyrka med 
efterföljande grillkväll vid Tiondeladan

Musik: Simon Ludvigsson & Maria Agstam-Häggkvist
Ett samarbete mellan föreningen och Norrbo församling 

trevlig sommar hälsar styrelsen!

   Öppet: Vardagar  kl. 08.00 - 17.00

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. 

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Välkomna !

En intendent. En arkitekt. En konditor.

ÖppEt
 lördagar & söndagar 

kl 12.00 - 16.00
t.o.m 3 september

Fri entré

Grillafton vid tiondeladan 
Fredag 30 juni, kl. 18.00

Musik: Janne”Gäddan” andersson
Hamburgare, saft/kaffe & kaka köps på plats 

Ev. annan mat/dryck medtages



/Tobias
Till dig som vill göra en insats för Skultuna
Skolavslutningarna är precis avklarade och den efterlängtade sommaren är här. Samhället lever upp och
betydligt fler rör sig i Skultuna jämfört med under de mörkare årstiderna. Ett levande Skultuna är viktigt 
och det är centralt att alla som rör sig i samhället känner sig trygga och verkligen upplever vilken fin plats 
Skultuna är. 
Forskning och statistik visar att ungdomar, och i vissa fall barn, dricker alkohol och provar droger för första 
gången under sommaren. Kommundelsförvaltningens verksamheter har ett mycket viktigt uppdrag att 
förebygga alkohol- och drogdebut och att finnas till hands för barn och ungdomar vilket vi bland annat 
gör genom familjecentrum, fritidsgårdens verksamhet och genom de nattvandrare som vi organiserar. 
Under sommaren så badar både barn och ungdomar och i vissa fall även vuxna på Skultunabadet under
såväl kvällar som nätter. En del människor som jag möter säger att det väl inte kan vara så farligt och att
många ”tjuvbadat” genom åren. Jag tycker dock att det är allvarligt och risken för att en olycka ska inträffa
är stor. Vi har ofta kommit på barn som badat och vissa av dem har inte varit simkunniga. Jag vill också 
påminna om att det är vårdnadshavares ansvar att se till att barn och ungdomar inte tar sig in på badet
utanför ordinarie öppettider. 
Jag skulle vilja be dig som vuxen att röra dig i Skultuna och träffa de barn och ungdomar som finns ute på 
kvällar och nätter. Se dem, säg hej och tala med dem och visa att du är en trygg vuxen som bryr sig om och 
intresserar dig för dem. Genom att vara en trygg vuxen så gör du stor skillnad för barn och ungdomar och 
därmed också för Skultuna och för hela samhället.
Om du vill veta mer om hur vi arbetar förebyggande och främjande så är du 
välkommen att ta kontakt med mig.                                               
                   

Tobias Åsell
021 - 39 38 05,  tobias.asell@vasteras.se 

 

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

 
Sommar och sol, doft av kaprifol

Semester precis som i fjol
Tre veckor stänger vi här 

Men om du får besvär
ring 17 65 40 och du får

numret där du jouren når !

Folktandvården Skultuna
Västeråsvägen 32    Tel 021-17 65 40

Glad sommar 
med friska 
leenden !

Stängt 
17 / 7 - 6 / 8

Välkomna åter i augusti !

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.

Semester vecka 28 - 30 
Trevlig sommar!  Conny

Sommarstängt 
6 - 31 juli

Väl mött igen tisdag 1 augusti
Välkommen att ringa mig på telefon 

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

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25



© Foto: Elisabet Sannesjö

 

Melodikrysset 
för vecka 30 

hittar du 
på nästa sida

  
Veckorna 
31 och 32 

är inte tillgängliga nu. 

I Skultunabladet 
16 augusti

återkommer vi med
melodikrysset
 för vecka 33

Lycka till!



Midsommarfirandet 2017                           Text & bild: Elisabet Sannesjö
Det firades som vanligt midsommar på många olika sätt: i trädgårdar och byar, vid besök hos släkt och 
vänner på andra platser, i stilla ro på hemmaplan och vid de lite större arrangemangen, som kan sägas 
hade tur med vädret. 

I Skultuna stod Skultuna IS för arrangemanget
tillsammans med Svenska kyrkan och Skultuna 
kommundelsförvaltning. 
Kl. 12 00 - 15.00 bjöds det på allhanda begiven-
heter på IP. 

Oscar Lässman stod beredd med gitarren, som 
han spelade välkomnande på. Hans fina sång 
och musik återkom sedan flera gånger, inte
minst när det var dags att dansa runt stången. 

Ville man så fanns det något att äta, något att 
dricka och något att göra för alla åldrar!

Fiskdammen var spännande för många barn. Bengt såg till att godishjulet snurrade. Många hade pyntat 
sig med vackra blomsterkransar. Hade det varit tävling om vilken krans som var vackrast hade Johanna 
haft en god chans!

I Romfartuna hade Romfartuna Hembygds-
förening bjudit in till midsommarfirande vid 
Tiondeladan, kl. 13 - 15.
För uppskattad sång och musik svarade Janne 
“Gäddan” Andersson”. 
När stången burits fram och ställts på plats tog
dansen vid. Allas fikakorgar kom väl till pass och
de tre lotterierna smälte som smör i solen och
räckte knappt, så nästa år måste det bli fler!

Både barn & vuxna
hade pyntat håret
med blommor och 
kransar.
Avslutningsvis vann 
alla barn såpbubblor 
och det blåstes för 
glatta livet av både
stora och små!

© Foto: Elisabet Sannesjö



  
 

     

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

 VALLONENS MÖTESPLATS 

På “G”
ÖPPNA FÖRSKOLAN
Vi har nu sommarstängt

veckorna 26 - 32. 
Välkommen tillbaka 
måndag 14 augusti

•

Vallonvägen 15 - 17      
Telefon 021 - 39 39 10

Måndag 14 juni
En bild från Fritidsgårdens 
utomhusarrangemang för 
sommarlediga ungdomar.

Skultuna Bibliotek 
Sommarboken fortsätter för alla barn mellan 8 och 12 år!
Man behöver inte ha varit med på första träffen för att få gå på den andra.
2:a träffen blir måndag 3:e juli på Skultunabadet! 
Vi träffas kl. 10 vid ingången och klockan 11 går vi till biblioteket och fyller 
på våra fina bokväskor! I händelse av regn är vi på biblioteket hela tiden.
                                                                                                                                                               
Ta gärna med en riktig favoritbok. De som vill får filma sitt bästa boktips 
och lägga ut på bibliotekets facebooksida!

På sista träffen blir det bokkalas, onsdag 16/8, kl 13 - 14 på biblioteket! 

Vi har fortfarande många bokväskor kvar, kom gärna in och hämta en!

Tibble/Romfartuna
Skolstarten i augusti för Tibbleskolan och Romfartuna skola

Tibbleskolans och Romfartuna skolas elever har skolstart onsdag 16 augusti.

Romfartunas förskoleklass ............................................................  upprop kl. 09.00 i Romfartuna skola

Tibbleskolans årskurs F-4 och Romfartuna skolas årskurs 1-3 ....   upprop kl. 10.00 vid scenen   
  på Tibbleskolans skolgård.

Skolskjutsar:  På uppropsdagen går skolskjutsarna till Tibbleskolan 1 ½ timme senare än vanligt hemifrån   
                 och går tillbaka hem kl. 11.30.

Läsårstider för 2017/2018 finns på våra hemsidor:
http://www.skultuna.vasteras.se/tibbleskolan/praktisk/terminer-lov.shtml

http://www.skultuna.vasteras.se/romfartunaskola/praktisk/terminer-lov.shtml

MÅNDAGSKlUBBEN
Måndagsklubben tackar alla 
härliga besökare för den här 

terminen.
Nu tar vi lite sommarledigt, 

men vi ses igen på 
Kulturfesten 

måndag 4:e september! Återkommande aktiviteter 
under sommaren:

Måndagar  kl. 10.00  VLT 
   kl. 10.30  Högläsning
     kl. 14.00  Filmvisning              

Tisdagar  kl. 10.00  VLT 
   kl. 10.30  Högläsning
   kl. 11.00  Gympa  
       kl. 14.00  Trädgårdsfika för 
                                     Vallonens boende

Onsdagar  kl. 10.00  VLT 
  kl. 10.30  Högläsning

   kl. 13.30  Vi går till Mariagården 
                     i juli månad

Torsdagar kl. 10.00  Trädgårdstäppan
   kl. 11.00  Gympa  
Fredagar  kl. 9.15  Manikyr   
   kl. 10.00  VLT  
   kl. 10.30 Högläsning 
   kl. 12.30  Spelstuga
    kl. 14.30  Fredagsfika

Särskilda programpunkter
Torsdagen den 6 juli 
kl. 10.30   ”Herrarnas” Vi lagar mat, pratar och 
  har en rolig stund. För dig herre som  

 bor på Vallonen eller i samhället. 
Anmälan till Bosse Lundström eller Helge Sers, 
senast den 3 juli

Fredagen den 21 juli 
kl. 14.00  Mötesplatsen bjuder på underhållning  

 i samlingssalen av:                   (fri entré)
  Stig Lång – musik & läsning 

OBS! Fredagsfikat flyttas fram till 15.00

Torsdagen den 27 juli 
kl. 14.00  Teknikcafe

Förhandstips! 
Skriv in i din agenda: 

23 augusti kl. 14.00  Teknikcafe 
24 augusti            Resa till Uppsala.
         Heldagsresa. Pris 400 kr
29 augusti kl. 16.30  Sill och Surströmmingspub  
                                     med Johan B Andersson

Trädgårdsfika
Vallonens mötesplats och boende tycker om att fika
Vi återupptar förra sommarens trädgårdsfika!

Bjuder du på en fika i din trädgård? 
Bjuder du på en fika i en park nära dig? 

Får vi komma med vår fikakorg till din trädgård?
Vi tar hjälp av sommarungdomar 
och väntjänstare att köra rullstolar. 

Vi pratar och har mysigt under kaffestunden. 
Efter 1,5 timme går vi hemåt igen.

Hör av dig till Pia Willén, Vallonens mötesplats
tel. 021 - 39 39 10 eller pia.willen@vasteras.se

Sommar på Vallonen
Tack alla ni som bidrog till en hejdundrande midsommarfest onsdagen den 21 juni. 

Nästa år gör vi om det igen! Håll utkik i Vallonens sommarblad (juli/augusti) 
och på Vallonens FB sida vad som händer. Nya aktiviteter kan tillkomma!

Måndagen den 31 juli 
kl. 13.30  Västmanlandsmusiken och kultur i
  stadsdelarna bjuder på sommarmusik. 
Kalle Peura & Fröken Fräken Trio – svenska gobitar                     

(Fri entre)
Ta gärna en fika på Mormors restaurang 

efter konserten.

Torsdagen den 10 augusti 
kl. 09.00  Mjukgympa för damer och herrar.  

 Första tillfället gratis!

Kom-ihåg!
Skapande aktiviteter är följande datum: 

18, 20, 25 0ch 27 juli

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

Se även separata annonser/information om: shÅppen, Sommar på fritidsgården & fritidsklubben
 och “Till dig som vill göra en insats för Skultuna”                 Vi önskar alla en riktigt fin sommar!



SOMMAR I SVANÅ
 Svanå Bruk och Säteri ligger i en vacker bygd med många spår från svunnen tid 
 och gårdagens hantverk. Traditioner förvaltas idag i ny regi med ett samtida 
 uttryckssätt och efter dagens behov och samhälleliga värden med stort intresse för 
 det historiska och kulturella ansvaret. ”Det vi gör idag blir historia imorgon”

Öppet Hus i juli: söndagarna 9, 16 samt 23 juli kl. 12 – 16
	 v Besök gärna Herrgården med södra och norra flygeln, Mejeriet som idag inrymmer vår 
   konferensvåning, Ladan med museum, arkiv och möjligheternas lokal samt den rustika 
   Isladan och Engelska parken. 

	 v	Ta med egen picnic och strosa i Engelska parken eller förbeställ picnic ”korg” hos oss för 95kr 
   Parkens grindar håller öppet kl. 10 - 20

	 v Få en inblick i livet och bruken i Svanå genom tiden. Bild och text i  Muséet berättar…

	 v Det intressanta Arkivet intill muséet med dokumentation, böcker och kartor från Svanå bruk 
   och andra bruk visas av Arkiv Västmanlands Christina Sirtoft Breitholtz

	 v Konstnär Stefan Klys ställer ut sina målningar i Ladan

Starta höstens arbete med konferens i Gräddfil eller LADA 
	 v Specialerbjudande för företagare/bosatta i Skultuna med omnejd
   Möteslokaler av olika karaktär för 2 – 200 personer

  VARMT VÄLKOMMEN HIT I SOMMAR !
  håll utkik efter fler aktiviteter och erbjudanden i nästa nummer av Skultunabladet…

             FÖR BOKNING OCH INFORMATION 
  kontakta oss på telefon 0700 06 46 80   
  bokning@svana.se   
  www.svana.se


