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I detta nummer
kan du bland annat läsa om:

Kåseriet “Vi styrde kosan mot norr”

Vad händer vid Svanå Bruk och Säteri ?

Kultur i Haraker, 3 september 

Skultuna Scoutkår 
“prova-på” 26 augusti 
och höstens program

Lions Cirkelträning börjar

15-årskalas på Mariagården
och en extra bilaga

Ny ägare av Skultuna Salong

Matcher på Skultuna IP

Napoleon 
- krigskonstens mästare, del 1

Melodikrysset 
och några minnesbilder från sommaren

En uppmaning för trafiksäkerheten 
till alla villaägare med tomt mot 

trottoarer och körbanor 

Aktiviteter vid Vallonens mötesplats

Tips & information från företagen 

www.romfartuna.se

Lördag 26 augusti kl. 18.00

Musikgudstjänst 
med Maria A Häggqvist & Simon Ludvigsson 
i Romfartuna kyrka och med efterföljande 

Grillkväll 
vid Tiondeladan med fortsatt medverkan av
Simon och Maria. Grillade hamburgare, lätt-
drycker, kaffe & kaka och lotter finns att köpa. 
Det går även bra att ta med egen picnic-korg.

Årets Romfartunabo 
tillkännages

Välkommen!
Ett  samarbete mellan 

Norrbo församling och Romfartuna Hembygdsförening 

Denna vecka ut har du 
fortfarande möjlighet att nominera 

Årets Romfartunabo 2017
Vem tycker du har förtjänat utmärkelsen i år?

Namnförslag med motivering skickas 
omgående till:

info@romfartuna.se eller lämnas/skickas till 
Johanna Funkquist, Tomta 4, 726 91 Skultuna
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      Hej igen!
     Härliga tider, strålande tider - nu kör vi igång igen! Vilken sommar det har varit!
Nog gick den väldigt fort och var sig inte riktigt lik, men i mitt tycke var den bra på många sätt. Det gällde bara att 
accepterade att den var här, trots att det var svårt att märka. Inte så mycket mygg. Inte så väldigt varmt. Själv har jag
mest varit på hemmaplan, men en och annan liten tur har jag ändå hunnit med. Senast till “Astrid Lindgrens Värld” i 
Vimmerby. Fantastiskt både för stora och små! Vecka 31 var vi på Classic Car Week i Rättvik och deltog med diverse 
gamla fordon. Kul! Några sommarbilder från händelser på hemmaplan hittar du bredvid melodikrysset.

Kåsör i detta nummer är en kvinna som bor i grannbyn och som här delar med sig av intryck från sin sommarresa. 
Hon är en gladlynt och engagerad dam som det alltid är lättsamt och trevligt att prata med. Hos henne sitter det 
aldrig fast när det kommer nya idéer och händelser på tal. Välkommen Margaretha Holm Hoffman, ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Vi styrde kosan mot norr 
Att komma till Abisko och se att isen ligger kvar på Torneträsk det kan också vara en upplevelse i juli månad. 
Vi stannade på riksgränsen och införskaffade Souvas som är renskav och väldigt gott. Expediten upplyste oss 
om att i natt blir det snö, så vi tog och åkte vidare med destination Ringstad i Norge.
Väl framme vaknade vi till en fantastisk natur bestående av fjord och bergstoppar. Troll och alla andra
möjliga figurer bodde alldeles bredvid vår stuga. En
rundtur i Hadselö resulterade i köp av räkor, tyvärr inte 
färska men frysta och goda. Fisken nappade bra som 
vanligt. Det blev lyrtorsk till middag, även kallad havslax.

   Att spela plump på kvällarna 
   är mysigt i en varm stuga 
   medan måsarna och strand-
   skatorna fajtas om vem som
   är duktigast att fånga maskar. 

   Vi besökte även ”Mannen från havet” en skulptur 
   värd att beskåda av Kjell Erik Killi Olsen. Mannen 
   är 4,3 meter hög. Han har en kristall i händerna och 
   en liten förgylld kvinnorfigur infälld i ryggen.

   Det blev ingen valsafari för våran del som vi hade 
   tänkt. Tyvärr var det fullbokat, men vi misströstade 
   inte för det. Vi såg valar i alla fall från land, också 
   det en upplevelse bland många.

   Dags att börja packa och fortsätta färden mot 
   Mo i Rana och tacka Lofoten och Vesterålen för
   den här gången.

   Vi stannade till i Hemavan för att skaffa färdkost och där träffade vi på en gammal 
   jobbarkompis i affären. En trevlig överraskning kan man säga!

Efter 400 mil var vi tillbaka i kära Käpplinge.
Borta bäst men hemma ännu bättre.

Ha en trevlig sensommar allesammans!

Margaretha Holm Hoffman                           P.S Nästa år får det bli Toscana och då skall beatyboxen med D.S

”HJORTHÄNG” i september
   Kronviltets brunst inträffar fr o m andra hälften av september,
   i stort sett samtidigt med älgen och är det ljudmässigt mest
   spektakulära skådespel vår natur kan erbjuda…

   Följ med oss på ”hjorthäng” 
   eftermiddag/kväll lördag 16 september 
   - Se nästa nummer och vår hemsida för program och pris

Vi spanar efter hjort vid vår optimalt belägna kåta en bit ut i våra marker, får god vägledning av Jaktlaget i
Svanå, äter vilt från grillen serverad av vår samarbetspartner Lasse Lindholm, Aros Catering, och väntar in 
solnedgången. Övernattningspaket och transporter erbjuds.                                       Begränsat antal platser

Fest i Herrgård och lada…
   Vi välkomnar såväl det stora som det lilla sällskapet… 
   Med lokaler upp till 150 - 200 personer 
   går det att träffas med ”pompa och ståt” 
   eller mer ”intimt” i våra genuint historiska
   byggnader. Det är bara att välja…

Vi bokar för fullt
för 2018 och 2019!

FÖR BOKNING OCH INFORMATION                                       
kontakta oss på telefon 0700 06 46 80
bokning@svana.se Foto: Agneta Gelin



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               

   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 !

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

Hus köpes/hyres
Prio 1 - lugna omgivningar. Minst 75 kvm, gärna större.

Max 30 ev. 40 min. från Västerås. 
Renovering inget hinder.

För permanent boende. Fast inkomst.
maria.palm6511@gmail.com

Matcher på Skultuna IP (Kvarnbackavallen)
   Onsdag  16 aug  kl. 19.00  SIS A-lag  - Kolsva IF
   Torsdag  24 aug  kl. 18.00  SIS F0304 - Barkarö SK
   Lördag  26 aug  kl. 11.00  SIS F0405 - Tillberga IK
   Söndag  27 aug  kl. 11.00  SIS F0607 - Skiljebo SK
   Onsdag  30 aug  kl. 19.00  SIS A-lag   - Munktorp BK

Fotbollsträningarna är i full gång måndag - torsdag. 
Tiderna finns på hemsidan.             Välkomna att prova på!

Bingon vid La´gårn 
fortsätter som vanligt söndagar kl. 15.00 och antalet besökare ökar!

Kom i god tid så får du en bra plats!

Restaurangchansen finns att köpa från och med 4 september

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Vänliga små ord mellan vänner 
kan vara lätta att uttala, 

men ekot av dem är oändligt.
Moder Theresa

(1910-1997)



Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

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

putsarbeten

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 

Nyhet!
Nyaste tillskottet i Vogelsang-serien

Pantolett med hälrem   970 kr
Denna fotriktiga sko sitter stadigt på foten, har
utbytbar innersula och ovandelen är gjord av 
mjukaste skinn. Med sin kardborreknäppning 

är den lätt att få av och på.

Centrumhuset, Krongjutarvägen 16, Skultuna 
    Skultuna Salong

  Ny ägare hälsar välkommen!

Herr - Dam - Barnklippning
Drop-In & TIDsbesTällnIng
Måndag - fredag, kl. 10 - 18    

Tel. 076 - 446 63 47, 073 - 638 77 65
Nenos

Lions Club i Skultuna 

Tack för att du Hjälper Lions Hjälpa !

Träna i höst
Dags igen för nya krafttag i Cirkelträning! 
Konditions- och styrkepass som du kan anpassa till din egen nivå 

och som passar för både män och kvinnor.

Plats: Tibbleskolans gymnastiksal 
Tid: Torsdagar kl. 18.00 - 19.30
Start: vecka 33  (torsdag 17 aug. kl 18.00) 

Föranmälan behövs inte
Kostnad: 450 kr/termin eller 50 kr/gång    

Ev. överskott går till Lions hjälpverksamhet     

Välkommen!
Frågor? Välkommen att kontakta:  Eva Wahlberg Gertsson, tel. 021-763 43 eller Sussi Eriksson, tel. 021-706 76

 

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

Öppet varje vardag 
kl. 06.30 - 15.30





Bara några veckor efteråt i februari 1794, utnämndes han 
till chef över Italienarméns artilleri.
Hans utomordentliga matematiska och tekniska begåvning
gjorde honom till en utmärkt artillerist. Två år senare 1796 
utnämns han till överbefälhavare över hela Italienarmén. 
Bara sju dagar senare, den 9 mars 1796, ägde hans gifter-
mål med Joséphine de Beauharnais rum. Detta kom att 
betyda mycket för Napoleons liv.
Utan den franska revolutionen hade knappast Napoleons 
karriär blivit så framgångsrik. Revolutionen banade väg
för en raketliknande karriär som gjorde det möjligt att på 
sikt även påverka politiken. 

Napoleons Italienarmé segrar
Napoleons Italienarmé invaderade via regionen Piemonte 
i nordvästra Italien och lyckades driva ut österrikarna från 
Lombardiet som låg granne med Piemonte. Fälttåget 
genomfördes med 40 000 man. Planen lyckades och åren
1796-1797 besegrade han Österrike i ett skickligt genom-
fört  blixtfälttåg med sammanlagt arton mindre slag. 
Därefter slöt han själv som general egenmäktigt fred med
österrikarna vid Campio Formio. Freden i Campo Formio 
slöts i byn Campoformido i nordöstra Italien den 17 oktober 
1797. Denna fred utgjorde slutpunkten för det första revo-
lutionskriget mellan Frankrike och grannlandet Österrike.
Efter denna seger blev Napoleon utan tvekan Frankrikes
 ”starke man”.
Två år senare, 1799, genomfördes en militärkupp som 
gjorde Napoleon till förste konsul; dvs. den främste av de 
tre konsulerna. Under 1802 blev han förste konsul på livs-
tid. Men först genomfördes en folkomröstning 1800 om 
den nya konstitutionen. Senare 1802 genomfördes en folk-
omröstning om Bonaparte skulle utses till Förste Konsul på 
livstid (3½ miljoner ja-röster, 8000 nej). Sedan erbjöds han 
Kejsartiteln av senaten.

Franska revolutionen skakar om Europa 
Den franska revolutionen 1789 var startskottet på en 
mycket orolig tid i Europas i historia. Oron varade egent-
ligen ända fram till slaget vid Waterloo 1815. Frankrikes 
grannländer var konstitutionella monarkier som fruktade 
att den blodiga revolutionen skulle sprida sig över konti-
nenten. Det var ingen överraskning att den nybildade 
Franska republiken därför i kom krig med Österrike, 
Preussen, England, Spanien och Neapel. Republiken lycka-
des emellertid segra över koalitionen, bland annat på 
grund av införandet av en massinkallad värnpliktsarmé. 

Krigskonstens mästare
Napoleon anses av många var den fältherre som står över 
alla andra. Efter slaget vid Waterloo 1815 där Napoleon 
besegrades av hertigen av Wellington, blev Wellingtons 
slutord om vem som var världens främste härförare: 
”Oavsett om det gäller forntid, nutid eller alla tider så är
det Napoleon”.
Vad var det som gjorde Napoleon unik? Hur mycket av
Napoleons krigskonst används fortfarande idag? Frågorna 
är många. Men det tog nästan 20 år och sju koalitioner 
för Napoleons motståndare att slutgiltigt besegra honom.
Napoleon Bonaparte föddes 1769 på ön Korsika i Medel-
havet. Ön hade precis blivit fransk men hans modersmål
var italienska. Redan som 10-åring skickades Napoleon 
till det franska fastlandet för att gå i en militärskola i 
staden Brienne.
Chevalier de Kéralio som var officer och militär lärare, 
skrev 1783 om Napoleon: "Lydig, uppmärksam, öppen. 
Utmärker sig för goda kunskaper i historia och geografi. 
Han är dålig i teckning och en usel dansör. Han blir en
utmärkt sjöofficer.” 
I september 1784 avslutade Napoleon sin utbildning i
Brienne och blev en av fem elever som fick möjlighet att 
läsa vidare vid krigsskolan i Paris. Efter ett år, i oktober 
1785, utnämndes han till underlöjtnant vid artillerirege-
mentet Régiment de La Fère,i Valence-sur-Rhône, 180 km
norr om Marseille. Många av hans kamrater hade behövt 
flera år för att läsa in allt till examen. Napoleon gick på 
rekordkort tid till sin officersexamen.

Hans karriär börjar
Han lärde sig allt om artilleri, ammunition, krut, lagring 
och transport av kanoner och granater. Detta gav honom
en helhetssyn avseende allt som påverkade hur artilleriet
kunde användas för att få ut maximal effekt på slagfältet. 
Sex år senare 1791 befordrades han till löjtnant och för-
flyttades till Valence. Ytterligare ett år senare den 19 juli 
1792 bara 23 år gammal befordrades Napoleon till kapten. 
Samma år den 22 september 1792 utropades den franska 
republiken. Nästa år kom hans första större militära seger 
i staden Toulon den 16 december 1793. Napoleon fick 
beröm och befordrades därefter till brigadgeneral.

Napoleon i sitt esse
Vid staden Austerlitz öster om Brünn framryckte Napoleon 
med en förtrupp. Men han bestämde sig för att dra sig
tillbaka från de främsta linjerna för att locka in fienden i 
en fälla. Området var begränsat i söder av ett träskområde
och hade måtten 10 x 12 km. På denna begränsade yta 
skulle koalitionen anfalla med sina drygt 85 000 man och 
med 278 kanoner som artilleriunderstöd. Napoleon hade 
sammanlagt 73 000 man och 139 kanoner. Som gammal 
skicklig artillerist räknade Napoleon  ut var hans artilleri
skulle gruppera för att kunna dominera området. Vid den
     stora höjden Santon 
     fanns i huvudsak allt
     franskt artilleri. Men
     även Napoleon själv 
     hade sin uppehålls-
     plats där för att leda
     den kommande stri-
     den. Han hade varit
     framme i målterrängen 
     och mätt in alla viktiga 
     punkter och på så sätt 
     var han och hans ar-
     tilleri väl förberedda.
     På kvällen den första
     december meddelade 
     Napoleon sina armé-
kårchefer sin stridsavsikt. Inledningsvis skulle de franska 
styrkorna vara defensiva tills de fientliga styrkorna trängt 
in i det begränsade terrängavsnittet. Därefter skulle fienden
delas av och slås var för sig. Marskalken Davouts styrkor 
skulle anlända tidigt den andra december efter en ilmarsch 
från Wien på 50 timmar (120 km). Bakom den norra 
franska flanken fanns marskalk Bernadottes första kår om 
13 000 man. 
På morgonen den 2 december 1805 låg dimman tät i det 
kalla decembervädret med bara en till två plusgrader. De 
ryska och österrikiska styrkorna anföll från klockan 07.00 
in i dimman. De franska främre linjerna drog sig tillbaka 
inför trycket av de fientliga styrkorna. Staden Telnitz bytte 
ägare från fransmän till koalitionssoldater. En fransk divi-
sion Legrand och delar av den franska tredje armékåren 
lyckadesdock stoppa den ryska ångvälten som bestod av 
nästan 50 000 vältränade ryska soldater.
Spänningen steg inom det franska lägret. Inget pekade på
att det skulle bli en lätt situation. Fransmännen var i nume-
rärt underläge. Napoleon frågade sin marskalk Soult om
hur lång tid han behövde för att ta de viktiga höjderna kring 
Pratzeberg. ”På mindre än 20 minuter” svarade marskalken
Då väntar vi ännu en kvart svarade Napoleon. Kl. 09.00 bröt
solskenet igenom dimman och Napoleon utlöste sitt anfall 
mot den dominerande höjdplatån. Redan en halvtimme 
senare hade den franska divisionen Vandamme tagit 
höjden trots förbittrat motstånd. Koalitionens trupper togs
med överraskning. Ryssarna kastade in sitt kavalleri men
fick vika ned sig när det franska gardeskavalleriet anföll.
                                                 Forsättning följer i nästa nummer.

Men inte minst Napoleons krigskonst var avgörande. Freden 
slöts i staden Amiens 1802 och Frankrike annekterade
stora landområden, bland annat i Tyskland och Italien. 
Den segerrike Napoleon, som 1799 tagit kontrollen över 
Frankrike, fick förbereda sig på ett nytt storskaligt krig. En 
ny koalition bestående av Österrike, Preussen, England, 
Ryssland och Sverige bildades därför mot Frankrike 1804. 
Det gick lika illa denna gång för koalitionen mot Frankrike. 
Österrike krossades vid Austerlitz 1805 och ryssarna drog sig 
tillbaka med stora förluster. Endast England lyckades hålla 
stånd tack vare amiral lord Nelsons seger vid Trafalgar 1805
  

Trekejsarslaget vid Austerlitz 1805
Efter de relativt fredliga åren 1803 och 1804 undertecknade
England och Ryssland i april 1805 ett koalitionsfördrag som
sedan Österrike anslöt sig till. Samtidigt var Napoleon på 
väg att samla en armé om 150 000 man i Boulogne-sur-Mer 
för att invadera England. 
Napoleon beslutade sig för att slå sin fiende del för del och 
började med en strategisk rockad med hela sin armé från 
kanalkusten till den sydtyska staden Ulm. Napoleons fien-
der hade ingen större samordning vilket underlättade för
Napoleon. Vid Ulm tvingade den franske kejsaren Napoleon 
den österrikiska armén till kapitulation vid månadsskiftet 
september/oktober. Efter ett dåtida blixtkrig som möjlig-
gjordes av att Napoleon lät sina armékårer marschera upp 
samtidigt på alla tänkbara vägar mot området kring Ulm. 
Genom att frångå den tidigare lineärtaktiken och åter-
införa djupgrupperade kolonner uppnåddes flera fördelar. 
Systemet med kolonner lämpade sig bättre för en offensiv
och rörlig taktik. Det medgav även ett högre tempo och 
var lättare att manövrera på slagfältet. 
Efter det att den österrikiske generalen Karl Mack von
Leiberich kapitulerat vid Ulm var vägen öppen till den 
kejserliga huvudstaden Wien. I november samma år togs 
Wien av Napoleon utan strid. Men Napoleon ville ha ett 
avgörande slag så han förföljde koalitionens styrkor som
bestod av ryssar och delar av Österrikes kvarvarande armé. 
Norr om Wien (90 km) vid den dåvarande staden Brünn 
i Mähren (numera Brno i Tjeckien) fick Napoleon åter strids-
kontakt i slutet av november 1805. Napoleon ville avgöra 
innan Preussen skulle kunna eventuellt komma till koali-
tionens undsättning.

En berömd målning av Baron de Pascal föreställande slaget vi Austerlitz 1805. 

Artikeln och dess författare.  Det finns en tidskrift som heter Slagfjädern. Den är medlems-
tidning för Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland. I år har den sitt 99:e utgivningsår. 
Denna artikel har nyligen publicerats där och författaren, överstelöjtnant Jan Forsberg, låter 
oss publicera den även här. Hans koppling till kommundelen är främst att han ofta vistas här
eftersom han är sambo med Marie-Louise, syster till Torsten Lindin i Kättsta. 
Hans artiklar behandlar vanligtvis dagsaktuella ämnen, men här kommer en historisk tillbaka-
blick, mot bakgrund av att Napoleons krigskonst fortfarande avspeglar sig i dagens krigföring. 
Varsågod. Nu är det bara att njuta av först delen av en välskriven artikel. Del två kommer 
i nästa nummer av Skultunabladet, 30 augusti.                                       Elisabet Sannesjö

NAPOLEON 
- krigskonstens mästare.  Del 1

TExT: Jan Forsberg   BILDER: Hokke Larsen, Napoleonsällskapet
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Några minnesbilder från hemmaplan, sommaren 2017

Västerås Summer Meet, 6 - 8 juli 2017. Hur skulle det bli i år då, när Power Meet flyttat till Lidköping och det fick 
bli Summer Meet istället i Västerås? Tja, det blev bra - kanske t.o.m bättre! Som vanligt dök ett gäng ungdomar 
från Leksand upp. Dom brukar sova över hos oss och i år var dom dussinet fullt. Alla var nöjda med Summer Meet!

Minns du de ulliga svanungarna som fanns på
Skultunabladets framsida i maj? De växte så
klart till sig under sommaren. Nu är dom lika 
stora som mor & far men har inte flyttat hem-
ifrån. Finns det hjärterum så finns det stjärte-
rum även på en liten tuva mitt i en damm!
För övrigt är det ju en tillgång för oss alla att
kunna bada i Mälaren och andra fina sjöar!

Jordgubbar, glass och fika utomhus hör sommaren till och möjligheterna är många! Här har ungarna utflykt med
fikakorg till utkikstornet vid Sågdammen i Skultuna. Harakers Bygdegård bjöd in till sommarfika i trädgården och Elsa
Anderssons konditori i Norberg återuppstod efter den förödande branden. 

Byggkranar i arbete sågs vid Romfartuna 
kyrka. Det efterlängtade arbetet med nya 
lokaler vid skolan var i full gång.
Grillkvällar, sill & färskpotatis, cykelturer,
pubkvällar i Sätrabrunn, besök hos och
av släkt och vänner. Listan är lång, men
sommaren kort... 
Nu väntar en fin sensommar och höst!       
                                        Elisabet Sannesjö
Foto ©: Tomas Sannesjö och Elisabet Sannesjö 

Svanå Bruk och Säteri bjöd in till visningar och
aktiviteter som uppskattades av många. 
Härligt med en så vacker och välkomnande 
miljö på nära håll!



Kommundelskontoret   
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se

E-postadress till vår myndighetsbrevlåda: 
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

 VALLONENS MÖTESPLATS 
Vallonvägen 15 - 17                Telefon 021 - 39 39 10

I SAMBAND MED SKOLSTARTEN 
En uppmaning till alla villaägare med tomt mot trottoarer och körbanor

Trafiksäkerheten är alltid viktig och nu är det extra viktigt att tänka på skolbarnen!  
 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
 Tänk på att buskar och träd ständigt växer och blir större. Växtlighet utanför tomtgräns medför att 
  framkomligheten blir nedsatt och skötseln av ytan eftersatt. 
  Växtlighet ska alltid hållas innanför tomtgränsen om inte ovanstående fria höjder kan tillämpas. 

I pad kursen som skulle ha börjat den 29 augusti flyttas fram till januari 2018. 
Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Torsdagen den 17 augusti
Kl. 09.00 - 10.00    Mjukgympa för damer och herrar. Första gången gratis. Vi arbetar med 
     rörlighet, styrke och yogaövningar. Vi gympar vecka 32 och 33 och har 
     uppehåll 34, 35 och 36. Från vecka 37 kör vi hela hösten! 
Kl. 11.00 - 11.30    Gymnastik på uteplatsen

Fredagen den 18 augusti        kl. 12.30  Spelstuga på "nya hobbyn" eller ute
     kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 21 augusti  kl. 10.00 VLT
     kl. 10.30  Högläsning
     kl. 14.00  Film

Tisdagen den 22 augusti   -  Boende på Vallonen åker på dagsutflykt till Lagersberg 

Onsdagen den 23 augusti    kl. 08.30  Väntjänstmöte
     kl. 09.00  Brukarråd
     kl. 10.00  VLT
     kl. 10.30  Högläsning
     kl. 11.00  Gymnastik
     kl. 14.00  Teknikcafé

Torsdagen den 24 augusti  -   Resa till Uppsala, heldag.              Platser kvar, 400 kr. 
    Kontakta Pia, tel. 021-39 39 10.       OBS bindande anmälan
     kl. 10.00  VLT
     kl. 10.30  Högläsning
Fredagen den 25 augusti  kl. 09.15  Manikyr
     kl. 10.00  VLT
     kl. 10.30  Högläsning
     kl. 12.30  Spelstuga på hobbyn eller ute
     kl. 14.30  Fredagsfika med tårta, 25 kr

Måndagen den 28 augusti  kl. 10.00  VLT
     kl. 10.30  Högläsning ur bok
     kl. 11.00  Gymnastik
     kl. 18.00  Stickcafé
Tisdagen den 29 augusti    kl. 10.00  VLT
     kl. 10.30  Högläsning
     kl. 16.30  Surströmmings-och sillpub med underhållning
                           av Johan B Andersson. Pris 120 kr.
      Bindande anmälan. Du väljer mellan sill eller  

     surströmming när du anmäler dig! 

Onsdagen den 30 augusti   kl. 10.00  VLT
     kl. 10.30  Högläsning
     kl. 11.00  Gymnastik
     kl. 14.00  Bingo

 

     



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

Augusti - september har vi öppet
i trädgården och butikerna

tisdagar & torsdagar kl. 10.00-16.00 

Alla helgfria vardagar hela året 
tar vi emot order på telefon 
som vanligt kl. 07.00 - 16.00 

SISTA RyCKET - UTFLyKTSMÅL
Välkommen till Visningsträdgården i Vagersta

tisdagar & torsdagar kl. 10 - 16

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

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

Ett växande 
besöksmål 
för både

vuxna och 
barn

Välkommen till oss!
Kvalitetsjordar  Löst och förpackat 

Stallströ  Egen tillverkning
Trädgård & Blommor

Vill du boka egen tid 
för lastning av din 

släpkärra, inköp i butik 
eller studiebesök?

Välkommen att ringa 
vardagar kl. 7 - 16 

för överenskommelse 
om tid.


