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En lyckad och välbesökt “Kul.Tur-dag” med strålande solsken i Haraker, söndag 7 september.
Hantverk, tunnbrödsbakning, mycket att handla i marknadsstånd och bodar, flera goda alternativ för
den hungrige eller fikasugne, utställningar och veteranfordon, tillfälle till samspråk m.m. De duktiga
arrangörerna kan känna sig nöjda med en dag som uppskattades av glada besökare i alla åldrar!
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Hej!

			
		
			

Jag kan inte motstå frestelsen att skicka med en liten sensommarbukett till
Dig som läser den här sidan. Visst är naturen fantastisk som bjuder på fler
och fler varma färger ju närmare hösten kommer. Jag hoppas att du blir lika
glad av dem som jag själv blir!

			
		
			
		

Just denna bukett fann jag i Enköping där vi deltog i trädgårdsmässan som
hölls i lördags (6 september). Vi har, gu´ bevars, levererat jord till de vackra
parkerna där under de senaste 25 åren. Det är ju heller inte utan orsak som
Hasselfors har en jord som heter Trädgårdsjord E, där E står för Enköping.
Självklart är vi stolta över att få vara en av dem som tillverkar den.

		
		
I vår egen trädgård blommar höstblommorna som bäst just nu och förberedel		
serna för nästa säsong är i full gång. Bland dem som förbereder finns som vanligt
Christer Eriksson. Den här gången deltar han också i bladet med en annons för sitt politiska engagemang.
Vilken partipolitisk uppfattning jag har håller jag för mig själv, men ett litet leende blir det allt när jag läser
om “närodlad politik“ från en kille som odlar just här så det står härliga till! Vem kan i det fallet säga att
politiker inte står för vad dom säger!?
Dags igen för Göran Stahre att skriva några rader här. Det beror på att han är den Skultunabo jag känner
som faktiskt var nära drabbad av branden och kan ge sitt personliga perspektiv på händelsen. När vardagsslitet avtar i brandområdet kan det bli aktuellt att skriva mer om vad som görs med området, händer med
naturen o.s.v. - men dit är det långt. Just nu: Välkommen Göran, ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Kort rapport från en evakuerad
i samband med den stora branden i Västmanland
Torsdag 31 juli får vi höra talas om branden vid Öjesjön och tänker då genast på alla bekanta brandkillar från Skultuna som skall in i värmen och släcka brasan, men det var ”Salas brand” så det blev
aldrig aktuellt då. Först på lördagen blev de ditkallade. Själva vistades vi i Ängelsberg. Vi har ”lånat”
ut vårt hus i Skultuna till vår dotter med familj och räknar med att bo i sommarstugan i Ängelsberg
fram till november.
Under lördagen börjar det lukta rök och vi blir nyfikna på vad som händer. Under söndagen är det så
rökigt att vi inte kan vara ute. Vi får höra att man börjat evakuera i Gammelby som bara är 9 km bort.
Måndag förmiddag är det bättre och barnbarnen kommer till oss. Vi åker till Fagersta och shoppar, men
plötsligt ringer vår dotter och berättar att de säger på radion att även Ängelsberg skall evakueras. Nu
börjar det plötsligt bli allvar. Vi sätter fart hemåt och blir stoppade av polis vid infarten. Vi lyckas tjata till
oss en kvart för att hämta några t-shirts och byxor. Det är redan strömlöst så vi rafsar ut en del ur kyl
och frys och lägger handdukar på golven. MEN VAD GÖR VI NU ???
Vi får bo hos svärföräldrarna och vi följer alla nyhetssändningar som bara går på TV, radio och olika hemsidor från kommunerna som angränsar till branden. Informationen är väldigt knapphändig angående
exakt vad som brunnit och inte. På onsdagen tar jag mc:n och åker till Landsberget för att titta på förödelsen. Då har planen kommit och vattenbombar med vatten från Snytensjön. Branden är öster om
samhället, mellan Stabäck och Hästbäck. På torsdagen hade POSOM-gruppen (Jourhavande krisgrupp för Psykiskt
och Socialt omhändertagande) i Fagersta kallat till informationsmöte. Det blev lite tjafs om den dåliga informationen, men FRG (Civilförsvarets Frivilliga Resursgrupp, som samlar alla frivilligorganisationer) berättade att samhället klarat
sig bra. Det blev stora påtryckningar om när vi skulle få återvända hem...
forts. på nästa sida

		

		
		

Skultunabladet trycks av Edita Bobergs AB, ett Klimatneutralt Företag som är Svanen-licensierat,
ISO 9001-, ISO 14001- och FSC®-certifierat.
www.editabobergs.se
Kontakta John Sundberg, john.sundberg@editabobergs.se, 021 81 55 55, för hjälp med er trycksak

forts. från föregående sida

På fredagen släpptes avspärrningarna och vi fick åka in, avprickade av polis. Helikoptrarna hämtade
vatten vid Oljeön varannan minut. Det kändes som en krigszon och vi hade 15 minuter på oss att
evakuera igen om elden skulle flamma upp. Vi hämtade det viktigaste och åkte igen, avprickade av
militärer när vi lämnade Ängelsberg.
Vi åker upp igen på söndagen. Då är det tre flygplan som hämtar vatten och slickar hustaken, som
taget ur värsta krigsfilm. Det är militärer, poliser och brandbilar överallt, bara att åka därifrån igen...
Samma kväll skickas planen hem. De har gjort ett enormt arbete från luften, nu ska fotfolket ta över
släckningen. Vi håller oss borta ett par dagar till och när vi ”flyttar hem” på fredagen så får vi inte
passera Ramnäs. Det är så mycket fordon och folk vid Ramnäs Konferens så det går inte att passera där.
Väldigt mycket media-och stabsfolk såg vi redan förra gången vi passerade.
Vaktbolag som prickar av oss igen och vi möter brandbilar, från både Värnamo och Oskarshamn, och
militärbilar med text som: flygvapnet, försvarsmakten och hemvärnet. Bevisligen blev det en otroligt
stor hjälpinsats för denna brand.
Nu har det regnat till och från och blivit svalare, men militärerna var kvar hela förra veckan och när
de i fredags (22 aug) öppnade sträckan mellan Ängelsberg och Hästbäck så förstod vi att många av dem
har varit och fällt halvt nedbrunnen skog. Helt plötsligt ser man till Sjön snyten från vägen.
Nu i efterhand så vet vi att om det hade blåst två grader mer västlig vind på mån/tisdagen så hade
troligtvis stora delar av samhället brunnit ner.
Stort TACK till alla som på nåt sätt bidragit till att branden inte blev ännu värre.
Göran Stahre

Dagens lunch, 75:- Vardagar kl. 11.00 - 14.00
I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 38 och 39
Vecka 39

Vecka 38
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

15/9
16/9
17/9
18/9
19/9

Stekt lunchkorv med potatismos
Stekt fläsk med löksås och potatis
Biff Lindström med sås och potatis
Ärtsoppa och pannkakor
Slottsstek med vinbärsgelé, sås och
potatis
Öppettider:

Måndag - torsdag 11 - 21
Fredag, lördag
11 - 22
Söndag
11 - 20

Måndag 22/9
			
Tisdag 23/9
Onsdag 24/9
Torsdag 25/9
Fredag 26/9

Välkommen!
Eie med personal

Stekt falukorv med stuvade grönsaker
och potatis
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Köttfärslimpa med sås och potatis
Fiskgratäng med potatis
Kreolsk köttgryta och ris

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Vi ses i Gallerian!

Företagare
i Skultuna, Romfartuna och Haraker

Hösterbjudande

Välkommen till

Studiebesök
hos Benteler

Gym-kort
t.o.m. 31 december

900 kr

på Östra Verken i Skultuna

		

Pilates & Yoga
10-kort

750 kr

Pilates: Måndagar & onsdagar kl.18
Yoga: Onsdagar
kl.19

Välkommen att boka plats!

VARMT VÄLKOMNA
hälsar FRIDA

Torsdag 18 september
kl. 18 - 20
Vi får en presentation av företaget och
rundvandring ute i produktionen.
Gunnar Olsson tar hand om oss och
bjuder på fika.
Max 20 deltagare! Anmäl dig snarast till:

Massage, Fotvård, Friskvård, Yoga, Pilates, Företag, PT, Pensionärspriser

Elisabet Sannesjö
021 - 470 48 02
elisabet@sannesjo.com
Lisbeth Rosenlöf
070 - 857 83 00
lisbeth.rosenlof@skultuna.com

Västeråsvägen 26, Skultuna

Väl mött!
Skultuna Företagarförening

Skultuna Träning & Hälsa
tel 073 - 766 78 03

ViVisäljer,
monterar
säljer, monterar
renoverar
ochoch
renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och
kaminer
kaminer.
Vi utför
ävenmurVi utför
även
muroch
och putsarbeten

putsarbeten

Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14 | vasteras@eldabutiken.se

Välkommen att kontakta Din lokala fastighetsmäklare
Funderingar på att sälja? Vi gör gärna en fri värdering av din bostad för att

kunna ge dig ett bra erbjudande. Du förbinder dig inte till någonting. JÄMFÖR OSS GÄRNA!
		Har du tänkt sälja / köpa bostad privat?

				

				
				
				
				

Behöver du hjälp med att skriva kontrakt?
Är du osäker på vad man bör tänka på? Jag hjälper
gärna till med ett skrivuppdrag och kan vägleda er
genom affären. Det blir en tryggare privataffär!

Skrivuppdrag 5 000 kr
Jacki Cedervall
021-18 61 10

Tel. 021-18 61 10
www.kvartersmaklaren.se
Bruksgatan 8, 726 31 Skultuna info@kvartersmaklaren.se
Besöksadress: Skultuna Messingsbruk, “Textilen” 1 tr.

Priserna gäller vecka 37 t o m 14/9-14.

Skultuna

kortpris

20k
/st

5k

Torskfilé, Hokifilé
Findus. 400 g. Fryst.

/st

Gäller ej portionsbitar i påse.
Kortpris

Dra kortet!

Jfr pris 50:00/kg.

Köksägg

Max 2 köp/hushåll.

ICA. Frigående, M/L. 6-pack.
Jfr pris 0:83/st. Max 2 köp/hushåll.

5990
/kg

Fläskytterfilé
Smålandskött. Ursprung Sverige.
Ca 700 g. Mörad.
Mittdelskött av gris.
Jfr pris 59:90/kg.

10k
/kg

Päron
Conference
ICA. Holland, Belgien.
Klass 1.

scanna
MED ICA
HANDLA

↲

Krongjutarvägen 17 • 726 31 Skultuna • Telefon 021-700 51
Öppet 8.00–21.00 alla dagar

Lägg till som favorit
för fler erbjudanden!

Inspireras på ica.se/skultuna

Kvalitetsjordar - grunden för en fin trädgård!
Stallströ - för alla djur som ska bo bra!
Sommarsäsongen lider mot sitt slut

- men du når oss året runt, helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00
Ring oss för beställning av jord och stallströ eller bokning av tid
när du vill besöka oss eller handla i trädgård och handelsbod

Telefon 021-740 27

Hemsida: www.aroshandelshus.com

Vagersta 26, Skultuna

tfn 021-706 54 och 070-511 11 95

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna
Telefon: 700 17
e-post: skultuna.is@telia.com
www.skultunais.se

Seriematcher fotboll, Kvarnbackavallen

Se tider för de olika lagen under Aktuellt på vår hemsida www.skultunais.se

Ledare sökes!

Då våra idrotter växer, så söker vi ledare till följande:

• Fotboll F03 • Gymnastik för de yngsta medlemmarna • Parkour

Är det Dig vi söker eller vet du någon som är intresserad? Kontakta kansliet!

Restaurangchansen

Vi säljer nu Restaurangchansen, 220 kr!
Kansliets öppettider: Måndag - Torsdag: kl. 08.00 - 09.30 och 12.00 - 13.30. Fredag stängt

Skultuna, Romfar tuna, Haraker
Onsdag 10/9 i Svanå, Haraker
14.00 Harakers kyrkliga syförening
Värdinna, Ingegerd Klys
Onsdag 10/9 i Mariagården, Skultuna
14.00 Skultuna arbetskrets
15.30-17.45 Tonfisskar, pyssel och övning
16-17 Sånglärkor, övning
18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Torsdag 11/9 i Klockargården, Romfartuna
13.15-15.00 Kyrkis!
Torsdag 11/9 i Harakers prästgård
19.30 Harakerskören, övning
Fredag 12/9 i Mariagården, Skultuna
18-21 Konfirmationsstart!
Lördag 13/9 i Mariagården, Skultuna
10-16 Konfirmandhelg
Söndag 14/9 i Skultuna kyrka
11.00 Musikgudstjänst ”Som ett prisma”
En mässa av Susanne Bågenfelt
Körerna Sånglust och Mixturen deltar,
Maria A Häggkvist.
Söndag 14/9 i Harakers kyrka
18.00 Gudstjänst med välkomnande av årets
konfirmander. Även välkomnande av
Micke Wintwequist, kyrkomusiker.
Söndag 14/9 i Mariagården, Skultuna
18.45 Skultuna vokalensemble, övning
Måndag 15/9 i Mariagården, Skultuna
09.30 Martaklubben
15.00 Mellis
Måndag 15/9 i Romfartuna kyrka
19.00 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 16/9 i Mariagården, Skultuna
10.00 Mixturen, övning
15-21 After School, Ungdomskväll
18.00 Veckomässa, Maria Agstam Häggkvist

Onsdag 17/9 i Mariagården, Skultuna
15.30-17.45 Tonfisskar, pyssel och övning
16-17 Sånglärkor, övning
18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Torsdag 18/9 i Mariagården, Skultuna
14.00 Kafé, denna gång med Astrid Söderbaum,
Bo Lindé och Ingvar Gustavsson.
Torsdag 18/9 i Harakers prästgård
19.30 Harakerskören, övning
Söndag 21/9 i Romfartuna kyrka
11.00 Söndagsgudstjänst, Gisela Hellberg
Söndag 21/9 i Mariagården, Skultuna
17.00 Taizémässa, Skultuna kyrkokör medverkar,
Gisela Hellberg, Smörgås & dricka
Måndag 22/9 i Mariagården, Skultuna
09.30 Martaklubben
12.00 Soppa med bön
15.00 Mellis
Måndag 22/9 i Romfartuna kyrka
19.00 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 23/9 i Mariagården, Skultuna
10.00 Mixturen, övning
15-21 After School, Ungdomskväll
18.00 Veckomässa, Maria Agstam Häggkvist
18.30 Kyrkvärdsträff
Onsdag24/9 i Mariagården, Skultuna
14.00 Skultuna arbetskrets
15.30-17.45 Tonfisskar, pyssel och övning
16-17 Sånglärkor, övning
18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Torsdag 25/9 i Klockargården, Romfartuna
13.15-15.00 Kyrkis!
Torsdag 25/9 i Harakers prästgård
19.30 Harakerskören, övning

VÄ L K O M M E N T I L L A L L A

Hej, jag heter Micke Winterquist
och har börjat jobba som musiker
i norrbo församling. Jag kommer framförallt att spela i Romfartuna kyrka där
jag också leder kyrkokören. Jag är också
frilansmusiker och spelar i många olika
sammanhang. det kan bli både pop, rock
jazz, visa och gospel. Men livet är inte
bara musik. Att läsa eller åka skidor utför
är två stora passioner i livet som också
får mig att må bra. Jag älskar livet och
försöker att leva här och nu efter mottot
”du har ett liv – lev det!”

29 september kl 19.00
på Mariagården…
…är du välkommen för en
kväll med information och
diskussion om vad vi tillsammans kan göra för en bättre
värld.

KONFIRMANdSTART!
fredag 12/9 kl 18.00

i MARIAGåRdEn

Liten som stor insats räknas.
Vill du vara med och ge
människor i utsatthet i andra
länder möjlighet att själva
förändra sina liv?

du som går i åttan är
välkommen att bli med i
konfirmandgänget. du
behöver inte ha anmält dig,
det är bara att dyka upp!

Har du en egen tanke om hur
vi tillsammans kan vara med
och förändra?

Vi lovar att det blir:

Är du intresserad av att vara
med och arbeta med Svenska
kyrkans Internationella arbete?
frågor?
Ring Pernilla på 021-767 73

KYRKIs
i

ROMFARTUNA

Torsdagen den 25/9 i
KLocKARGåRdEn
klockan 13.15-15.00
/Oskar & Pernilla

”Som ett prisma”
MuSIKGudSTjÄNST

Söndag 14/9 kl 11.00 i
SKuLTuNA KyRKA
En mässa av Susanne Bågenfelt
Sånglust
(Kumla, Tärna, Kila)
Mixturen
Tvärflöjt: Malin Trast
Bas: Anders Ragnarsson
Kerstin Ragnarsson
Gunilla Lindberg
Maria Agstam Häggkvist

KAFÉ
i Mariagården
Torsdag 18/9 kl 14.00

då ska vi fira!
med

Astrid Söderbaum,
Bo Lindé &
Ingvar Gustavsson

INTE SOM du TROR!

VÄLKOMNANdE
GudSTjÄNST

Söndag 14/9 kl 18.00 i
HARAKERS KyRKA
Vi välkomar gemensamt
åRETS KonfIRMAndER

Kaffe med dopp!

Taizégudstjänst

Söndag 21/9 kl 17.00 i
MARIAGÅRdEN

(Efterföljande föräldramöte)

Maria Agstam Häggkvist
oskar Lässman
Micke Winterquist

VÅ R A V E R K S A M H E T E R !

Skultuna kyrkokör
Gisela Hellberg
smörgås och dricka

Har du pengar på konto och vill ha en bättre ränta ?
Vi rekommenderar vår nya fond Flexibel ränta
som Handelsbanken startade i januari 2014.
Den har gått upp med 4,19 % sedan dess !
Handelsbankens förvaltare placerar i de räntor som vi tror kommer att gå bäst.
Förvaltaren väljer mellan långa och korta räntor samt mellan svenska och globala
räntor, stadsobligationer och företagsobligationer.
För mer information
kontakta oss på kontoret alternativt läs mer om fonden på bankens hemsida
www.handelsbanken.se/skultuna
Våra direktnummer:

Johan
Emelie
Pierre

021 – 16 44 51
021 – 16 44 52
021 – 16 44 53
Faxnummer 021 – 16 44 55

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Välkommen !
Johan
Gustavsson
Emelie
Frida
Strandh
Gunstad
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Foto:Elisabet
Elisabet
Sannesjö
©©Foto:
Sannesjö

HAR DU BARN SOM LÄNGTAR EFTER
ATT FÅ TA HÅL I ÖRONEN?

Hur mycket de än vill, så händer det att barnen
tvekar efter första hålet. Därför har vi utvecklat
medicinsk dubbelhåltagning.
Det innebär att håltagningen görs i båda öronen
samtidigt. Det går snabbare, känns tryggare och
är mer skonsamt för barnen.

BÅDA HÅLEN SAMTIDIGT - SÅ ENKELT ÄR DET

1. Markera

Du är medelålders när du
träffat så många att varje människa du möter
påminner dig om någon annan och också
visar sig vara det. Ogden Nash

2. Sprita

3. Dubbelhål 4. Nöjd & glad

Jag är utbildad och använder
endast hudvänliga smycken från

Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75
Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

friteatern

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Godolfin och Samuel Nordlander. Två bröder från
den susande skogen i Överhärjerå.
Peter Toft. Trubadur från det brusande Stockholm.
Vad kan dom ha gemensamt? Ingenting.Tror dom.
När kvällen är över vet dom bättre.
Dom grälar, leker, trollar, sjunger stämsång och
plötsligt är dom något farligt på spåren.
En hemlighet blottläggs. Det kommer att förändra
dom alla. En föreställning om det mörka vi bär
inom oss och livets förmåga att gå vidare

Ulvstalokalen i Haraker
Fredag 26 september, kl. 19.00
Entré och fika i pausen, 130:-

Vi börjar med föreställningen som varar i knappt 1,5 timme och sedan blir det
kaffe med tilltugg, då vi underhåller med musik och skrönor så länge ni orkar.
Medverkande:
Peter Toft spelas av Peter Danielsson
Samuel Nordlander spelas av Colbjörn Lindberg och Godolfin Nordlander av Mats Nolemo
Manus och regi Carina Molander. Maskör Marie-Louise Hellberg. Kostym Dina Östergren
Föreställningens namn “Den långa vägen till nu” har lånats från en diktsamling av poeten Per Helge vars orginal
är “Den långa resan till nu”. Bilden med vintermotiv är en akvarell av Lars Lerin, med textning av Ingrid Fladvad.
Foto: Horts Tuuloskorpi

Välkomna! Förboka för att säkert få sittplats: Inge Dahlqvist, tel. 021-710 91
Arrangör: Harakers Hembygdsförening med stöd av Riksteatern, NBV, IOGT-NTO Haraker, Våra gårdar, Samsam och LRF

Några korta rapporter
Persboskolan

Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00

www.skultunakommundel.se

Persboskolan har haft sin årliga resa till Trummelsberg för åttondeklassarna med paddling och vandring på Bruksleden.

Måndagsklubben

Måndagsklubben 1 september blev en väl besökt tillställning med fint
väder och bra underhållning,
Ulf Fernkvist spelade klimatsmarta låtar och evenemanget besöktes
Skultuna bibliotek av ca 80 – 90 personer
Val till riksdag, kommun och landsting. Åge från Mimer medverkade med sin återvinningsbod, ett mycket
Du kan förtidsrösta hos oss
uppskattat inslag. På högra bilden syns Åge i gröna kläder.
t.o.m. fredag 12/9
		
Onsdag kl. 13 - 17
		
Torsdag kl. 13 - 18
		
Fredag kl. 11 - 15

På “G”

•

•

Öppna Förskolan
Sala badet!

Tisdag 23 sept., kl 10.20 åker vi
från parkeringen vid Öppna fsk.
Vi har hyrt varma bassängen
mellan kl.11-12. Anmälan till oss.
Vi betalar – ni badar gratis!
Öppna förskolan har öppet
mellan kl.14-16 denna tisdag.

Inspirationsdag/friskvårdsdag

Skultuna kommundelstjänst har haft en inspirationsdag för chefer,
hälsoombud och fackliga företrädare. Dagen började med frukost på
		
idrottsplatsen och presentation av den nya personal		
chefen Lisa Ringbom Axnér.
		
		
		
		
		
		

Välkommen Hans Näslund

Därefter paddling i förvaltningens nya kanoter från
flytbryggan till Sågverksdammen där det blev guidad
tur med Gert Eriksson från Naturklubben. Sedan var
det dags för grillning och tipspromenad via en del
av Kyrkrundan och genomgång vid Tibble arena, där
både Parkourbanan och utegymmet testades.

Den 1 september började Hans Näslund som tf direktör för Skultuna kommundelsförvaltning. Uppdraget
sker på ½-tid parallellt med ½-tid för ordinarie uppdrag som direktör för
tekniska kontoret i Västerås stad. Uppdraget i Skultuna avser tiden fram till
dess att ny direktör för kommundelsförvaltningen är på plats.
Hans har jobbat i Västerås stad sedan 2002 och i befattningen som direktör
för tekniska kontoret sedan 2007. Tekniska kontoret har hand om gator,
vägar, trafik, parker, naturområden, kollektivtrafik, färdtjänst, avfall- och
återvinning samt Mälarcampingen.
Hans kommer ursprungligen från Norrland och är utbildad civilingenjör i
samhällsbyggnadsteknik. Han bor i villa i Västerås med fru och tre barn.
Hans säger att han med spänning och glädje ser fram emot att få lära känna
många nya människor och verksamheter, och att få vara med och bidra till
Skultunas utveckling under några månader!

VALLONENS MÖTESPLATS

Vallonvägen 15 - 17

Telefon 021 - 39 39 10

		Onsdagen den 10 september
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 13.00 T

Styrketräning
Stående balansträning. Även för Dig som inte bor på Vallonen (Gratis)
Teknikcafè i samarbete med ABF. För Dig som vill lära mer om Din IPad

Torsdagen den 11 september

Kl. 09.00 – 10.00 Terminens första mjukgympa. Gratis första gången kom och prova!
			
Sittande & stående övningar för balans, styrka & rörlighet. Ledare Pia
Kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter inställt

Kl. 09.30 – 11.30
			
			
Kl. 13.30

Rollatorcafé. Kom och serva Din Rollator!
Lise–Lotte Living och arbetsterapeut Marie Liljeberg ställer ut/visar
inkontinens-hjälpmedel samt Kloka val.
Bingo

Fredagen den 12 september

Skultuna Rotary klubb har möte med lunch 12.00 – 13.00. (Gäst presenteras på tavlan i vecka 37)
Kl. 14.30
Fredagsfika

Måndagen den 15 september
kl. 9.00

Styrketräning vid utegymmet, Hallonbacken (Pia och Lillemor är på Kick off)

Tisdagen den 16 september

Kl. 09.30 – 10.15 Medicinsk yoga. Föranmälan till Anette, tel. 021-18 11 00.
Kl. 13.30 		 Allsång med Fotbollsgrabbarna. Lotteriförsäljning
Kl. 17.15 		 Seniorzumba, gratis!

Onsdagen den 17 september

Kl. 10.30 		 Stående balansträning. Även för Dig som ej bor på Vallonen. Leds av sjukgymnast Annica

Torsdagen den 18 september

Kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa, Pia
Kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
Kl. 14.00 		 PRO, Upptaktsmöte. Bo Center underhåller

Fredagen den 19 september

Skultuna Rotary klubb, möte med lunch 12.00 – 13.00 (Gäst presenteras på tavlan i vecka 38)
Kl. 14.30 		 Fredagsfika

Lördagen den 20 september
Kl. 16.30 – 19.00 Kräftfest/V75 med Helge. Du som vill vara med och tippa ger Helge 20 kr
senast 18 sept. Vi äter ”kräft & räktallrik”. Kostnad 60 kr inkl. kaffe & kaka. Anmälan senast 18 sept.

Måndagen den 22 september
Kl. 09.00 		
Kl. 09.00 – 12.00
Kl. 13.30 		
				

Träning vid utegymmet, Hallonbacken
Bangolf, inomhus
Sofi Söderbäck bjuder in till information om samhällsservice.
Inbjudan skickas separat per post.

Tisdagen den 23 september

Kl. 9.30 – 10.15 		 Medicinsk yoga, föranmälan
Kl. 13.30 		 Bingo

Onsdagen den 24 september
Kl. 9.00 – 10.30 		
Kl. 10.30 		
Kl. 12.00 		
Kl. 12.30 – 14.00
				
Kl. 13.00 		
Kl. 18.00 		

Brukarrådsmöte
Stående balansträning. Även för Dig som ej bor på Vallonen. Leds av sjukgymnast Annica
Mormors restaurang har årets sista grillbuffè
Snicken har lunchmöte i samlingssalen. Maten bekostas själv.
Soppa eller grillbuffè. Hobbyn bjuder på kaka till kaffet.
Teknikcafè
Stickcafè

