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Sista dag & tid för annonsbokning: fredag 2 okt. kl.12.00

Ännu en gång fanns hela kommundelen representerad vid Fårets Dag, 20 september i
Hallstahammar, där det bjöds på ett digert program och många utställare. Från vänster:
Lisa Petersén/Lisas Skinnverkstad, Romfartuna. Margau och PG Leijdström/Boda Backe
Fårgård, Haraker. Hantverkarna Barbro Norman och Margit Norlander från Skultuna.
Nedersta raden: Lilla Lisa Sannesjö blandar sig med publiken och tar en tur på hästryggen
medan mamma Maria Sannesjö ägnar sig åt fåren. De har fått följa med från Käpplinge
i Romfartuna för allmänt beskådande och Chris Wursts demonstration av klippning.

Hej!

			
Ömsom vin och ömsom vatten ... Soliga dagar varvas med regniga - oj, vilka skyfall vi har haft - men vi har faktiskt fått mest av de fina dagarna under sista tiden och dessutom finns det så mycket
trevligt att göra! I detta nummer av Skultunabladet hittar du både tillbakablickar på några arrangemang och en del
tips för den närmaste tiden. Så här i gränslandet mellan sensommar och höst tar många tillfället i akt att njuta så
mycket det bara går av programmen utomhus och allt vad naturen erbjuder. Skördetid. Äpplen. Dags också att göra
lite insatser i trädgården för dem som gillar det. Härliga dagar och mörknande kvällar... Just på utgivningsdagen av
detta Skultunablad, 23 september, är det höstdagjämning Dag och natt är då ungefär lika långa, inte bara här utan på
alla platser på jorden. Klockans sommartid består dock ungefär en månad till.
Kåsören denna gång är en glad och trevlig kille som jag är bekant med både privat och genom att han tidigare jobbat
hos oss som lastbilschaufför några år. Han bor i Gesala i Romfartuna och där pågick höststädningen både ute och
inne som bäst när jag pratade med honom. Tid att skriva några rader? “Jo vars, jag har en bild på kylskåpsdörren
som jag fått tillbaka av min mamma. Den kan jag nog filosofera lite omkring.“ Bra idé, svårare än så behöver det ju
inte vara! Välkommen Johan Lindgren, ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Hur kunde de´ bli så här?

Från liten blond gosse som var livrädd för allt som brummar,
till att vara så motorintresserad som jag var och är än idag.
Det är morsans fel! Som liten 4 - 5 åring (även innan, men det minns jag inte) var jag jämt med mor i stallet då hon
hade häst. Så fort det kom en traktor sprang jag, som en rem! Farsan kunde inte ens starta bilen innan jag klivit
in utan att de´ va´ läskigt!
Vid ett tillfälle - det var då det hände - sprang jag när traktorn som vanligt kom över lagårdsbacken på Lospånga
gård. Dåvarande bonden där, Göran Wretlund, såg mig som vanligt löpa iväg. Han stannade och gick efter mig
in i stallet och hämtade med mig tillbaka, upp i traktorn! Då va de kört!!! Efter den dagen va´ ALLT traktorer!
Jag hade även en gammal bilratt från en Ford Cortina som det har
körts med under oändligt med timmar. Morsan fick sy om dynan
på tv-fåtöljen för att jag nötte ut den med min ratt.
Pennan som ritade traktorer var en traktor! Ett litet suddgummi
med 4 häftstift i blev en bra traktor på långa, tråkiga lektioner.
Vet inte hur många gånger fröken fått be mig vara tyst för att jag
brummat ljudligt i skolsalen. En prick i horisonten på en åker och
jag kunde märke, modell, ja allt om den traktor som var där!
Semestern på Öland tillbringade jag på mjölkgården bredvid
stugbyn när övriga i familjen var på stranden. Mitt intresse för
traktorer, lastmaskiner, lastbilar, dumprar, ja allt som brummar
föddes då och har följt mig sen dess.
Det var klart för mig redan som 5 - 6 åring att jag skulle bli lantbrukare. De´ bara va´ så och det följde med ända upp genom
grundskolan. Men så var det ju det där med betyg. Man va´ visst tvungen att ha bra betyg för att bli lantbrukare!
Det sket sig där.
Hoppet va inte över än. Kom in på Fordonsteknisk utbildning och sen över till Transportteknisk linje, för ett
körkort på lastbil och förarböcker på grävmaskin och lastmaskin kunde ju även vara bra att ha som bonde.
Planen var att fortsätta läsa efter gymnasiet på Lantbruksskolan. De´ blev aldrig så. Under sista terminen i skolan
började jag köra själv på nätterna och var lite i skolan på dagarna. En kycklinggul Scania 142, en timmerbil!
Fortsättning 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

Fortsättning från föregående sida

Onsdag den 18:e maj 1994 - de´ va´ då jag fick behörighet för att köra med släp! Jag kommer ihåg det som det
var igår. Åkte med min gamla Opel kadett upp till Riddarhyttan för att kliva på kvällsskiftet på bilen jag praktiserat på med Jocke Humble. Vi möts på en liten P-ficka efter vägen bara. Han kliver ur och möter mig med sin
matväska i handen och bara kliver in i min bil. Ger mig en lapp på vad som är lastat och mumlar “Åk till Kvarnsveden och lossa, sen kan du komma hem. Kör försiktigt”. Sen åkte han!!
Där stod jag! Med en fullastad timmerbil på tomgång i Riddaryttan. Vilken känsla. Sitta där bakom den enorma
ratten, själv. Ingen bredvid som satt och halvsov och skulle vara handledare. Herre gud va´ nervös jag var, men
vi kom iväg! På vägen till Borlänge var jag ju tvungen att på raspig NMT-linje ringa farsan och malla mig. Har
aldrig fått så mycket tips och goda råd från en som inte ens har körkort för lastbil! Jag har fått det berättat för
mig att han var på väg att kasta sig i bilen och åka efter bara för att kolla så allt gick rätt till! Lasten kom i alla
fall fram och jag med bil kom hem. Det var en häftig känsla att ratta detta stora fordon. Jag var fast och är så
än idag!
Med undantag för militärtjänst så har jag varit på
vägarna nu i drygt 20 år. Jag har sett hela Sverige
från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det har varit några
svängar i Norge och in i Finland också. Det har blivit
en väldans massa mil på dessa år men jag har ändå
bara kommit halvvägs på min resa. 25 år till i yrket
borde man väl kunna hoppas på! Jag ångrar mig
inte en sekund att jag blev chaufför.
De blir aldrig som man tänkt sig....
det blir bättre!!
Johan Lindgren

Nyhet på gång ...
JAG HAR PRECIS AVSLUTAT
EN UTBILDNING FÖR ATT BLI

DIPLOMERAD GRAVIDMASSÖR
UNDER HÖSTEN KOMMER JAG ATT HA
ETT ANTAL ELEVBEHANDLINGAR TILL
REDUCERADE PRISER

Se mer information på vår
hemsida eller facebook

Som vanligt
bokar du enklast
dina tider hos oss
via hemsidan eller
genom att ringa oss
på tel. 021-761 00

Unna dina fötter lite omvårdnad,
de ska bära dig genom hela livet!
Medicinsk fotvårdsbehandling
Fotvårdsbehandling, hembesök
Vårtbehandling
Fot- och underbensmassage
Underbens- och fotspa
Frans & brynfärg (inkl. plockning)
Medicinsk hand & nagelvård
Handmasssage

450 kr
550 kr
230 kr
300 kr
620 kr
350 kr
450 kr
110 kr

Piercing - Vaxning - Presentkort - Butik

Lokal i rogivande miljö. Gratis parkering
Ring för tidsbokning. Välkommen!
Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Välkommen !
Linda Engström
Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se
e-post:
kontakt@skultunaspa.se

Mobil: 0735 - 45 45 03

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

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

Seriematcher fotboll Kvarnbackavallen
			
			
			
			
			
			
			

Lördag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

26/9
27/9
27/9
27/9
27/9
27/9
4/10

kl 11.30
kl 09.00
kl 10.30
kl 12.00
kl 16.00
kl 17.00
kl 15.00

SIS F04/05 – Ekeby BK
SIS P04/05 svart – IK Franke
SIS P04/05 röd – Barkarö SK
SIS P01/02 svart – Skiljebo SK
SIS P06/07 – Skiljebo SK
SIS P01/02 röd – Dingtuna GIF
SIS A – Ransta IK

Skridskokul startar lördagen den 10/10, kl 15.15 – 16.15 i Kvarnbackahallen
Säsongsfinal för bingon på Lagår’n, söndag 27/9 kl 15.00
Utspel 3 000 kr. Medtag utspelsbrickor. Jackpott 20 000 kr oavsett drag!

Kansliet: P.g.a sjukdom håller kansliet tills vidare endast öppet tis-tors kl 09.30-11.30
KANSLIETS ÖPPETTIDER: tisdag - torsdag: kl. 09.30 - 11.30

Det snickras inne i den gamla biografen.
Ännu en viktig verksamhet startar i centrala Skultuna!

Det finns många faktorer som är viktiga i ett välfungerande samhälle. Affärer att handla i, arbetsplatser, strövområden, restauranger, föreningar, skolor & förskolor, bibliotek, service och omsorg om andra m.m. Listan kan
göras lång. Nu har många frågat vad som ska hända med den byggnad där biografen fanns och Whita Templet
senast huserade. Självfallet röner det ett allmänt intresse eftersom huset alltid varit en levande plats mitt i tätorten.

Husets historia startade med att det först var IOGT-NTO:s föreningslokal där man bland annat bedrev en uppskattad
biografverksamhet. När den verksamheten lades ner blev det istället kommunen som ordnade kurser och aktiviteter
där inom sin flyktingmottagning. Huset såldes så småningom vidare och blev under de senaste åren ett café med
inredningsbutik och ägarnas bostad. När huset plötsligen stod tomt och till-salu-skylten togs ner ökade antalet
obesvarade frågor. Vad ska hända med huset? Nu vet vi...
		
Våren 2015 lämnade Västerås Stad ut en anbudsförfrågan
		
om HVB-hem. Attendo IoF var en av dem som lämnade in ett		
anbud. I augusti skrevs det avtal på som innebär att Attendo
		
IoF startar ett HVB-hem i Skultuna, med 15 platser för en		
samkommande flyktingbarn. (HVB = Hem för vård och boende)
		
Mot den bakgrunden stod vi där i huset och samtalade
		
om vad som är på gång: Tobias Åsell, direktör på Skultuna
		
Kommundelsförvaltning, Anders Berg och Jeanette Peretic,
		
verksamhetschefer inom Attendo Individ o Familj och jag.
		
Anders är den som ansvarar för verksamheten i Skultuna.
		
Det snickras i huset för att bostadsrum ska finnas till alla
		och rekryteringen pågår för fullt av de som ska arbeta här
Jeanette Peretic delar med sig av sina erfarenheter från den verksamhet hon
ansvarar för. Hennes fyra år med liknande verksamhet på Västsura Herrgård,
där det finns 200 platser, har gett henne värdefulla erfarenheter av både de
formella frågorna och de mänskliga, där såväl sorg som glädje, framgångar och
bekymmer ska hanteras.
Anders Berg berättar om sina tankar om boendet som i första etappen ska
bedrivas till 2020. “Vi vill skapa så hemliknande förhållanden som möjligt. De
som ska bo här är killar i åldern 14 - 20 år. De är både asylsökande och barn/
ungdomar med uppehållstillstånd. Vilka som placeras här avgör socialtjänsten
i Västerås stad. Där ser man också till att varje individ har sin egen handläggare
och att en s.k. god man utses som företräder den unge i föräldrarnas ställe.
Att eftersträva en familjekänsla och ett trivsamt hem är viktigt om dessa killar
ska kunna landa i trygghet efter en tuff resa hit. Verksamheten ska, om planerna
håller, starta 1 oktober. Vuxna kommer att finnas på plats i huset dygnet runt Tobias Åsell Jeanette Peretic Anders Berg
och den närmaste tiden kommer att utvisa vilka behov av stöd, omsorg och aktiviteter de unga har. Att samverka
på ett positivt sätt med närsamhället är också mycket viktigt för oss. Kontakter behöver knytas med bl.a. föreningar
och verksamheter inom både kommundelstjänsten och kyrkan.”
Maria Agstam Häggkvist, Norrbo församling, som hade förhinder att delta, hälsar att hon ser fram emot att äntligen
få bidra med något konkret. Den rådande flyktingsituationen skapar många gånger förtvivlan och hopplöshet hos oss.
Vad kan man göra för att hjälpa? Nu kommer en del av världen till oss och vi får möjlighet att nå fram med våra
utsträckta händer ...
Tobias Åsell välkomnar den nya verksamheten både som arbetsplats och med sitt viktiga syfte för unga människor som
behöver en trygg plats i livet. Han instämmer också i att samverkan på orten är mycket betydelsefull. Skultunaborna
har tidigare visat goda prov på sin förmåga att välkomna och värna om människor i flyktingmottagningen och gott
om kompetens finns att tillgå på orten. Föreningar, företag, kyrkan, fritidsgården, biblioteket, Persboskolan... alla finns
de på plats med möjligheter till goda aktiviteter, kamratkontakter och att bistå i introduktionen till samhället och det
svenska språket.
Att säga “Tack - vi ses igen!” blev en naturlig avslutning på vårt möte. Så småningom kommer du att få läsa mer om
verksamheten här i Skultunabladet! Tills dess kan vi bara säga Välkomna till Skultuna och Lycka till!
Elisabet Sannesjö - för Skultunabladet och Skultuna Företagarförening

Lyckad Kul-Tur i Haraker
6 september 2015

Efter en grå morgon sken solen upp och
cirka 300 personer mötte upp till årets
Kul-Tur för att handla och fika eller bara
strosa runt och titta.
Kul-Tur i Haraker arrangerades för 5:e
året i rad. Första gången, 10 - 11/9 2011,
var arrangemanget ett projekt där både
Haraker, Romfartuna och Skultuna ingick.
Därefter har Harakers Hembygdsförening
fortsatt föredömligt i egen regi.

Det fanns mycket att handla både hos knallarna och av Hembygdsföreningen. Fika, korv och kolbullar för att äta på
plats. Nybakat tunnbröd att ta med hem eller hemkokt saft, ägg, tomater och godis m.m. från den lilla handelsboden.
Saften var kokad av Bygdegårdens egna vinbär!

En och annan hittade upp på loftet där skomakaren hade ett tröstlös jobb att laga de gamla slitna kängorna och
många besökte utställningarna både inne i huset och i muséet.

Flera gamla, fina motorcyklar och ett 40-tal veteranbilar fanns på plats att beskåda, prata om och minnas.
Att det är 30 års sedan
Hembygdsföreningen bildades
firas hela detta år och så
även denna dag! Den riktiga
födelsedagen infaller
11 november.
Besökande vikingar bjöd på rafflande skådespel.

Elisabet Sannesjö
Foto ©: Madeleine Lindström

Välkomna till

Kjell Kriegs Sjukgymnastik

ViVisäljer,
monterar
säljer, monterar
ochoch
renoverar
renoverar
Leg. Sjukgymnast och Cert. Akupunktör
skorstenar
skorstenar och
och kaminer
kaminer.
Jag behandlar:
Vi utför
även
Vi utför
även
mur- 		• Ryggbesvär, manuellt och
i traktionsbänk
muroch
och putsarbeten
		• Nacke, axlar och skuldror
putsarbeten
Kaminhuset Eldabutiken Västerås 		• Knä- och höftledsbesvär
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
		• Tennisarmbåge och andra
Må-Fre 10-18 Lör 10-14 | vasteras@eldabutiken.se
inflammatoriska besvär
		• Spänningshuvudvärk och migrän

Ett stort TACK

								
								
		
till alla besökare och alla som hjälpte till 								
innan, under och efter Kul-Tur-dagen 								
								
i Haraker 6 september 2015.
					
								
En lycka dag - tack vare alla!
								
Harakers Hembygdsförening

100 kr/besök
eller frikort.
Öppettider

Måndag - fredag
kl. 08.00 - 16.30
Tidsbokning

070 - 642 76 66

Tel. 070 - 642 76 66
Skultuna Vårdcentral, Västeråsvägen 32

© Foto: Elisabet Sannesjö

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

Utflyktstips! En kul dag i Kylösa,Sevalla

Sevalla veteranplöjning

				
				
				
				

Lördag 26 sept. kl. 10.00

Plöjningen startar kl. 11.00

Kval för SM 2016, utställare,
marknad,växtbytardagm.m
Entré 50 kr.
Välkomna!

				
				

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Harakers Hembygdsförening hälsar välkommen till

FilmTime i Harakers Bygdegård
söndag 27 september, kl. 17.00

För mer information, se hemsidan www.hembygd.se/haraker

Handelsbanken bjuder in ...
Handelsbanken bjuder in dig till en kväll om

sparande och familjejuridik
Måndag 19 oktober, kl. 19.00 - 21.00
		 Anmälan
		 görs på telefon
		 021-16 44 50
		

-

Anna Wockelberg informerar om:
Sambolagen
Testamente
Äktenskapsförord
Vad händer om jag skiljer mig?

Antal platser
är begränsade.
Först till kvarn
gäller !

Plats: Handelsbanken i Västerås
Våra direktnummer:

Johan
Ida
Frida
Faxnummer

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

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Välkommen
till oss!
Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

•

Öppna förskolan

Torsdagen den 24 september öppnar vi lite senare, alltså öppet
mellan kl. 10.30-13.30.
Kommundelskontoret • Sopplunch! Måndagen den 28 september. Kom och ät soppa och
Tel. 021 - 39 38 00
nybakat bröd med oss kl.11.30.
www.vasteras.se
Vuxna 25 kr. Barnen gratis. Ingen anmälan. Det är bara att komma!
E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se • Tisdagen den 29 september har vi öppet mellan kl.10 - 12.
		 Vi är på utbildning på eftermiddagen.
• Måndagsklubben 5 oktober! Ikväll blir det en repris med TRIX,
På “G”
cirkusskola och eldshow - se mer information här nedanför!

•

BIBLIOTEKET

Öppettider på Skultuna bibliotek
Måndag kl. 13 – 19
Tisdag kl. 11 – 17
Onsdag kl. 13 – 17
Torsdag kl. 13 – 19
Fredag kl. 11 – 14
OBS! Fredag 25/9
Biblioteket är stängt för
kompetensutveckling

•

TRASIGA
BELYSNINGSSTOLPAR ?
Nu kan du som privatperson
själv gå in på nätet
och felanmäla
trasiga belysningsstolpar!

Gå in på hemsidan:
www.vasteras.se
Gå vidare till:
Synpunkter
– förslag, felanmälan.
Välj gata i “rullgardinen” och
sedan belysning i rutan under.
Skriv sedan in vem du är och
adress där belysningsstolpen
inte fungerar.
Se även särskild annons om
shÅppen

Måndagsklubben
Måndag 5 oktober

Välkommen till biblioteket/fritidsgården!
Kl. 16.00 – 17.30 Cirkusskola med Trix
			
- kom och prova, barn och ungdomar i alla åldrar
Kl. 18.30 – 18.50 Eldshow med Trix utanför biblioteket
			
– det vill ni inte missa!
Pyssel: pärlarmband
Mat:
Tacopaj på nötfärs (även utan gluten)
20:- för de stora. 10:- för de små

Välkomna!

Fritidsgården/Biblioteket/Öppna förskolan

Nytt utegym

Ett nytt utegym i trä har satts upp mitt emot Brukshotellet
Gymmet ligger i anslutning till Kyrkrundan, så
passa på att ta ett träningspass när ni passerar

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdagen den 23 september
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning med Annica
kl. 11.00 Högläsning på 15
				
		kl. 13.30 Kulturcafè. Önsta musikgrupp uppträder
		
Pris 40 kr, inklusive kaffe & hembakat bröd
kl. 18.00 Stickcafè
Torsdagen den 24 september
kl. 9.00 Skapande aktiviteter
kl. 9.00 Mjukgympan för damer & herrar
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Gymnastik
kl. 13.30 Vi går till Mariagården
		
Anmäl om du behöver hjälp!
Fredagen den 25 september
kl. 10.30 Chigong med Pia
kl. 12.00 – 13.00 Skultuna Rotary klubb. Lunch		
möte. Föreläsare är Skolverket
kl. 13.30 Golfmatch. Vallonen - Skallberget
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 26 september
kl. 17.00 – 19.00 Vi spelar på V – 75
		
Lämna 20 kr till Pia om du vill vara med.
		
Vi äter räkor, kräftpaj, bröd & ost.
		
Pris 50 kr. I priset igår kaffe & kaka.
Nationell kampanj, vecka 40 (28/9 - 4/10)
“Goda vanor för en friskare och säkrare vardag”
Läs mer på www.dinsakerhet.se
Under v. 40 har mötesplatsen arrangemang som
kan ge goda vanor för en friskare & säkrare vardag.
Måndagen den 28 september
”Peppar peppar” Golf på innebanan. Golfarna får
kl.09.00–12.00 provsmaka nyttigt mellanmål och
		får information om fallprevention
kl. 11.00 Högläsning
”Peppar peppar” Boule - en viktig balansaktivitet
kl. 13.30
för ökat välmående.
Vi dricker kaffe & äter rabarbersoppa med skorpor
Tisdagen den 29 september ”Mikelsmäss”
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter (gemensamt
till hobbyn) flyttar till 6 oktober
”Peppar – Peppar kampanjen”
uppmärksammaspåbiblioteketisamarbetemedPRO
		 • Vi som vill gå en promenad tillsammans
		
samlas utanför biblioteket kl. 10.00
		 • Information om fallprevention
		 • Hinderbana
• Balansträning

kl. 13.00 – 15.15 Teknikcafè

Telefon 021 - 39 39 10

Onsdagen den 30 september
kl. 9.00 – 10.00 Brukarråd
”Peppar peppar” Sjukgymnasten Annica Örnberg
kl.. 10.00
berättar om ”Goda vanor för en
		
friskare vardag!
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Högläsning på 15 inställt
kl. 13.30 Bingo
Torsdagen den 1 oktober
kl. 9.00 – 12.00 Skapande aktiviteter inställt
”Peppar peppar” Informationsmaterial om
kl. 9.00–11.30 fallprevention i entréen.
			
Nyttiga mellis!
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa för damer & herrar,
30 kr/ gång. Häng med!
kl. 09.30 – 11.30 Rollatorcafé
Fredagen den 2 oktober
kl. 09.30 Hänt i veckan med Anna – Britta
kl. 10.30 Chigong med Pia
”Peppar peppar” Skultuna Rotary klubb har lunchkl.12.00–13.00 möte. Egna föredrag. Rotary får
		provsmaka nyttigt shots och får
			
information om fallprevention
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 5 oktober
kl. 09.00 – 12.00 Golf på innebanan
kl. 11.00 		
Högläsning
kl. 18.00 		
Damklubben har möte
			i samlingssalen
Tisdagen den 6 oktober
kl. 08.30 Väntjänstmöte
kl. 09.30 – 12.00 Skapande aktiviteter,
			
gemensamt till hobbyn
kl. 13.30 Bingo
Onsdagen den 7 oktober
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Vi dricker kaffe i pausen
Torsdagen den 8 oktober
kl. 09.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgympan
		
- för damer & herrar
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Gymnastik

Frisör & Shop

Harakers
Maskinservice

Jag har semester
8 - 18 oktober

Skråmsta

Hårolog

Telefon 021 - 711 08

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

- frisörer som kan lite mer.

Service & Reparationer

Välkommen !
Rose-Marie Alm
Diplomerad hårolog

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

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
Lördagar kl. 11.00 - 15.00

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
Svenne
Välkomna !

Dagens lunch, 79:-

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny veckorna 40 - 41

					
VECKA 38

VECKA 39

Måndag 28/9		Isterband med dillstuvad potatis
				
och rödbetor
Tisdag 29/9 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 30/9 Chili con Carne med ris
Torsdag 1/10		Kokt fisk med ägg-och persiljesås
			
och potatis
Fredag 2/10		Fläskfilépasta

Måndag 5/10
Tisdag 6/10
Onsdag 7/10
				
Torsdag 8/10
Fredag 9/10
			

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

Välkommen!
Eie med personal

Kassler med ananas och ris.
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Biff á la Lindström med sås
och potatis
Pasta med skinksås
Stekt kycklingfilé med paprikasås och
stekt potatis

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

