
   
  

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna

Nr 18 • •   2018Onsdag 10 oktober, vecka 41    Årgång 51
  NÄSTA NUMMER: 24 oktober.  Annonsbokningar & underlag ska lämnas in SNARAST, dock senast kl. 12, fredag 19 okt.             

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

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

•	 Kåseriet: Äntligen är hösten här!
•	 Deckarkväll på Vallonens Mötesplats
•	 Happenings på Skultuna Brukshotell under hösten
•	 Tips från Svanå Bruk inför Mårten Gås och Fars Dag
•	 Programmen i kommundelsförvaltningens verksamheter   

   och i Norrbo församling
•	 Hummerfiske	
•	 Nya	öppettider	i	shÅppen
•	 Melodikrysset, företagsannonser m.m. 
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  Skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är Svanen-licensierat,
  kvalitetsledningssystem OMS- och FSC®-certifierat.           www.atta45.se 
  Kontakta Johnny Forsberg, johnny.forsberg@atta45.se, 021-81 55 28, för hjälp med er trycksak

                  Hej!  
                Det drar ihop sig, kan man säga. Det börjar bli kyligt 
                i luften och allt fler beställer värmepellets av oss 
och stalltrö till djuren som är inomhus mer och mer nu. Varmare ytterplagg har tagits 
fram ur garderoben. Likaså grövre skor. Kanske man ska göra som fåglarna - dra söderut? 
Men inte än i så fall och inte länge. Därtill är åtminstone jag alldeles för hemkär. Denna 
vackra höst kommer att hålla mig kvar hemma så länge färgerna strålar som nu och skulle jag åka bort en stund så står 
det inte på förrän december kommer med alla härliga traditioner och värmande ljus. 
Det vill jag inte heller missa!

Kåsör	i	detta	nummer	är en kvinna som också gillar hösten. Jag har mött henne på den lokala banken i Skultuna, 
där hon är ansvarig för verksamheten. Även kontoret på Emausgatan ingår i hennes ansvarsområde. Hon har 
spännande erfarenheter bakom sig och är en yrkeskunnig och vänlig person med gott om humor. 
Välkommen Cecilia Robertsson, ordet är ditt!                                                                     
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Fortsättning på nästa sida g

Äntligen är hösten här!
Regnet smattrar mot fönsterrutan medan vinden ruskar om träden och det är kyla i luften. Löven på träden
skiftar färg från alla nyanser av grönt till en sprakande kavalkad av gult, orange och rött. Hösten har börjat! 

Jag älskar hösten, då får man krypa upp i soffan med en kopp te framför brasan och tända ljus igen medan 
en mustig gryta puttrar på spisen som sprider goda dofter i hela huset. Lukten av mossa och löv i skogen. Fast
när jag tänker efter så uppskattar jag numera alla årstider. Lika mysigt som det är när hösten kommer är det
när första snön faller och man får dricka den första glöggen och äta pepparkakor och lussekatter. Lika underbart 
är det när våren äntligen börjar, precis när man är trött på att skotta snö och frysa om fötterna, när löven 
spricker ut på träden och vitsipporna blommar och du kan sitta i vårsolen med en kopp kaffe påtrappan utan 
att frysa och efter det är det dags för den efterlängtade sommaren. Doften av syrener, grillkvällar på terrassen,
de ljusa och ljumma kvällarna som aldrig tar slut, turerna med båten och semester i sommarstugan vid havet. 

Årstids-växlingarna är fantastiska och det var något som jag kom att sakna under de sex åren som vi bodde i Dubai. 
Dubai, en stad och ett av sju emirat i Förenade Arab Emiraten, där det är sommar året runt. Det spelar ingen
roll om det är vår, sommar, höst eller vinter. Det är alltid sol och varmt, varmare eller otroligt varmt! Det regnar 
endast ett par dagar per år. Första gången det regnade när vi hade bott där i ett par månader gick jag ut och
ställde mig i regnet. Det var så härligt med regn! Tror att det är många som kan känna igen sig i den känslan
efter den här otroligt varma och torra sommaren när regnet äntligen kom. Trodde aldrig att jag skulle bli så 
glad över en regnskur. Eller att jag faktiskt kunde sakna snön. Fast Ski Dubai fick aldrig något besök av mig, 
det räckte med att se skidbacken genom de stora fönstren från någon av restaurangerna eller caféerna som 
ligger med utsikt över backen. Hur kan man komma på idén att bygga en skidbacke i öknen?! Men det är bara
en av alla galna saker och platser som finns i Dubai. Som världens största shoppingmall, Dubai Mall, med 1 200 
butiker (Erikslunds shoppingcenter har 80 butiker). Här kan du lätt gå en mil på en dag utan att ha gått igenom 
alla butiker. Det ligger bredvid världens högsta byggnad, Burj Kalifa. Om du vågar och inte har höjdskräck kan du
åka upp till utkiksplatsen, At the top, som ligger på 148:e våningen och få panoramautsikt över hela Dubai. 
Där kan du även ta ut en liten guldtacka ur bankomaten istället för sedlar. 

Men tillbaka till den puttrande grytan för är det något som man förknippar med ett land så är det ju maten. 
I Sverige har vi den goda och berömda husmanskosten som inte finns någon annanstans i världen, förutom 
på IKEA då. Där kunde vi äta ”svenska” köttbullar, köpa sill, kaviar, lingonsylt och knäckebröd, som vi vanligtvis
inte åt så överdrivet mycket av annars, men då skulle vi minsann köpa det. För att det fanns och för att det 
kändes som hemma. 



       Fast i Dubai finns det mat från alla världens hörn, till och med griskött på vissa 
butiker fast i en avskild avdelning. Så egentligen borde jag inte ha saknat något. Men som jag smugglade mat 
genom tullen på flygplatsen! Jag hade kunnat vara med i ett avsnitt av Gränsbevakarna, där tullarbetarna står 
och lassar ut påse efter påse med mat ur någons resväska, fast dom nekar till att de skulle ha någon form av
mat i bagaget. Det var älgkött, falukorv, västerbottenost och en gång till och med en julskinka. De blev väldigt 
förvånade på Ica när jag frågade om jag kunde köpa julskinka i september! Men efter en förklaring så beställde
dom gärna en åt mig och den åkte med i resväskan och smakade väldigt gott på julafton. Som tur var fastnade
jag aldrig i tullen och det var bara en gång som resväskan kom bort på vägen och anlände två dagar senare.
Den älgsteken fick åka direkt i soptunnan till våra vänners stora besvikelse. Dom hade sett fram emot middagen
hela sommaren och bara väntade på att jag skulle komma tillbaka från årets jakt. Just kött var svårt för mig 
att köpa till en början, då jag alltid köpte svenskt kött här. Det fanns inte, utan köttet i butikerna kom från 
Nya Zeeland eller Australien. Även om svenskt kött fortfarande är bäst så var det köttet förvånande nog väldigt
gott så när jag får tillfälle köper jag det här ibland, för att det finns. För nu saknar jag istället mat och smaker
som fanns där men som inte finns här!
Dock är det så att fast att en räksmörgås med pyttesmå räkor som varit frysta, som serveras på Vivel´s Patisseri 
på Jumeirah Beach, inte smakar lika underbart som smörgåsarna med handskalade räkor som serveras på 
Skultuna Messingsbruk vid Svartån, så  åkte vi ändå en lång omväg på väg till stranden på helgen för att äta
denna räksmörgås. Trots alla fantastiska och spektakulära restauranger, hotell och shoppingmall som bara 
finns i Dubai, där ingen byggnad är äldre än 50 år, så är det i alla fall inte lika äkta och genuint som Skultuna 
Messingsbruk som har legat här i 400 år. Där finns heller ingen skog att jaga i utan bara öken och hittar du en
palm att sätta dig under så är det på en välfriserad, konstbevattnad, gräsmatta under en importerad palm, 
inte en äkta svensk ek som har stått här i 250 år. Där kan du heller inte plocka äpplen i din egen trädgård, göra 
en god äppelpaj, som du serverar efter den mustiga älggrytan i höstmörkret under skenet av tända ljus till 
ljudet av en sprakande brasa. Jag ser fram emot en härlig höst!                                          Cecilia Robertsson

Fortsättning från förra sidan g



        
  

Egen tillverkning av stallströ

Torv, spån & mix
Vagersta Stallströ

- för alla djur som ska bo bra!

2018 - de märkliga vädrens år!
Jag hoppas att det går att säga så och att inte alla
år ska bli som detta!
Tvära kast och ihållande perioder av kyla, regn, 
olidlig värme, torka, blåst ... 
De flesta av oss glömmer snabbt, men de som fick 
sina skogar nerbrända, usel avkastning på sina åkrar 
och stora problem med foder och strö till sina djur,
de glömmer inte i första taget. 
Jag hoppas att vi inte glömmer dem även om vi 
glömmer vädret...                          Elisabet Sannesjö



Välkommen!
“Sosso”

med personal

MARCO POLO
RESTAURANG & PIZZERIA

Öppettider:
Måndag - torsdag   11 - 21
Fredag, lördag         11 - 23
Söndag                        11 - 21

Telefon
021-751 11

Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

OBS! 
Flera rätter ingår i Dagens Rätt. 

Se tavla i restaurangen!

Välkommen!

Dagens lunch, 79:-  
Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I	dagens	lunch	ingår	bröd,	dryck,	salladsbuffé	och	kaffe

Lunchmeny vecka 41, 42 och 43
VECKA 41
Torsdag  11/10 Ärtsoppa och pannkaka
Fredag 12/10  Ugnsgrillad kycklingfilé, stekt potatis
VECKA 42
Måndag 15/10  Köttfärslimpa med potatis och lingon 
Tisdag   16/10 Raggmunk med fläsk och lingon
Onsdag  17/10 Ugnsgrillad lax med kokt potatis och
   remouladsås
Torsdag 18/10 Pannbiff med stekt potatis
Fredag 19/10 Filé Mignon Black and White
VECKA 43
Måndag 22/10 Grekisk biff med stekt potatis
Tisdag    23/10 Raggmunk med fläsk och lingon
Onsdag  24/10 Bakpotatis med Skagenröra
Torsdag  25/10 Persiljejärpar med kokt potatis
Fredag  26/10 Skomakarelåda

 

 Privat pensionssparande
Det är aldrig för sent att börja spara!

Ett eget pensionssparande kan bli många tusenlappar extra i månaden. 
Hör av dig till oss på kontoret för att boka en tid för rådgivning 

så hjälper vi dig att starta det sparande som du behöver.

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



Förväntansfulla stod 
vi nere vid bryggorna
och väntade på fiske-
båten som stävade in 
mot land. Skepparen 
konstaterade att det 
nog var lite blåsigt, 
men inte mer än att 
det var värt att gå ut och pröva lyckan. Iförda rymliga
flytoveraller klev vi ombord. Det skulle visa sig att 
vinden i snitt låg på 15,5 m/sekund under de timmar 
vi var ute. Som mest var det 19 m/sek och rullade på 
rätt bra. Båten var trygg och besättningen kunde sin sak. 
Spännande tyckte vi!

Varje fiskare hade sina unika markeringar för de egna tinorna. Kruxet när det blåste så här pass var att få upp dem 
men är man skicklig så är man ... Redan i första tinan fanns en imponerande hummer och skepparen blev påtagligt 
glad över den fångsten. Trots att storleken var godkänd med råge skulle den
snabbt mätas för att kunna sparas. Gott om krabbor hängde med i tinorna.
De mindre fick åka tillbaka i havet. Större togs till vara för klornas skull, 
i övrigt var dom inte mycket att ha tyckte skepparn. 
Koka klorna i saltvatten i 20 minuter och njut, var rådet!
När allt var klart var det dags att lägga nytt bete i tinorna 
               och kasta ut dem igen.

Text & foto: Elisabet Sannesjö

Mer urblåsta än vanligt,
men berikade med nya 
kunskaper och en fantastisk
och spännande upplevelse 
klev vi iland och tackade för
oss. Och vi det var: 
Kristine Svensson i Vagersta 
med sönerna Jens och Johan 
till höger i bild och dottern 
Jenny med make Gunnar till
vänster... och så jag förstås.
                 Elisabet Sannesjö
PS. Kvällens middag blev så  
klart oförglömlig! Tack!

 Premiär för Hummerfiske i slutet av september 
  I brist på hav har vi heller inget hummerifske nära inpå oss, därför blev vi särskilt 
   glada över att bli bjudna på en tur till Bohus Malmön för att få veta hur det går till!



 Vi expanderar vår verksamhet och söker nya medarbetare som 
 är redo för nya spännande utmaningar tillsammans med oss.  

 Nu söker vi: 
 Maskinoperatörer
 Om du är intresserad skickar du ett personligt brev och cv 
 till vår produktionschef Aleksandar Gocic på mail: 
 alexsandar.gocic@benteler.com. 
 OBS! Ansökan endast via mail. 

 Läs mer om Benteler på www.benteler.com.

   Be it all at BENTELER.

BENTELER Automotive Skultuna AB är en av den
globala Benteler koncernens ledande fabriker för
utveckling och produktion av säkerhetssystem och
andra strukturella komponenter i aluminium till
europeiska bilproducenter. 
Verksamheten har 150 anställda, varav 
125 kollektivanställda och  25 tjänstemän.

Mårten Gås och Fars Dag, 10 - 11 november
 
ef

På programmet står:
   

  v Gåsamiddag 
  v Visning 
  v Herrgårdscaféet är öppet
  v Aktiviteter för far 

I nästa nummer kommer mer information om vår trevliga höstweekend

Martin Löving
Kock även vid 

förra årets fina 
gåsamiddag







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

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03

  Nagelförlängning med gelé 
850 kr

Välko
mna



Dagens Lunch  85 kr
Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår  

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag
Välkommen till bords! Vi lagar all mat från grunden 

   www.skultunalagarn.se    

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Vecka 41   Onsdag 10/10 Pannbiff med stekt potatis och sås
  Torsdag 11/10 Ärtsoppa med pannkaka   

 Fredag   12/10 Kycklingfilé m. potatisgratäng alt. kassler      
Vecka 42 Måndag 15/10 Köttkorv med rotmos   
  Tisdag   16/10 Raggmunk med fläsk
  Onsdag 17/10 Kalops med kokt potatis  
  Torsdag 18/10 Ärtsoppa med pannkaka
  Fredag   19/10 Kotlettrad m råstekt potatis, konjakssås
Vecka 43 Måndag 22/10 Fylld frukostkorv med potatis mos 
         Tisdag   23/10 Raggmunk med fläsk
         Onsdag 24/10 Ungsbakad lax m. potatis och vittvinssås
  Torsdag 25/10 Ärtsoppa med pannkaka

g Fuktskador eller mögel?
g Rivning eller sanering?
g Klotter?
g Besiktning/utredning.
g Skadejour för
    inbrott, fukt, brand mm

 

   
 

  072-888 40 40       
 www.ocab.se

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

putsarbeten

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

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                 Svenne      

Service & Reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

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. 

Välkomna!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08



© Foto: Elisabet Sannesjö



Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Vi	utför	alla	slags	elinstallationer	och	
ombyggnationer.	Felsökning	och	service.

Välkommen	att	höra	av	dig!
Conny

Frisör &  Shop   

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

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

Boka gärna din tid på nätet 
via min hemsida!
Mina öppettider är:
Måndag-Torsdag  kl. 08.00-17.00
Fredag                  kl. 08.00-13.00

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25

Välkommen att ringa mig 
för tidsbokning!

Telefon 021-752 36 

Namnsdagar fram till nästa nummer:
  Onsdag  10 okt Harry och Harriet
  Torsdag  11 okt Erling och Jarl
  Fredag  12 okt Valfrid och Manfred
  Lördag  13 okt Berit och Birgit
  Söndag  14 okt Stellan
  Måndag  15 okt Hedvig och Hillevi
  Tisdag  16 okt Finn
  Onsdag  17 okt Antonia och Toini
  Torsdag  18 okt Lukas
  Fredag  19 okt Tore och Tor
  Lördag  20 okt Sibylla
  Söndag  21 okt Ursula och Yrsa
  Måndag  22 okt Marika och Marita
  Tisdag  23 okt Severin och Sören
  Onsdag  24 okt Evert och Eilert

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com



 Kommundelskontoret  Tel. 021 - 39 38 00  (021-39 00 00)
 Öppet helgfria vardagar:  måndag - fredag, kl. 08.30 - 10.30
 E-post: Skultuna-kommundelsnamnd@vasteras.se         Info: www.vasteras.se
 Besöksadress: Tibblevägen 1, Skultuna    Postadress: Box 105, 726 30 Skultuna

Här är en bild på två tappra 
arbetskamrater från Trankärrets 
förskola. 
De representerade Förvaltningen 
och trotsade regnet. 

Snyggt jobbat Regina & Ulla Karin

                   Göran Stahre, enhetschef

ÖPPNA FÖRSKOLAN:
•  Våffelmellis tisdag 16 oktober mellan kl.13.30 - 15.00. 
  Kom och grädda era våfflor, smet finns i kylskåpet. 
  Kostnad 5 kr/ våffla.
•  Stängt onsdagen den 17 oktober. Vi är på föreläsning.
•  Babybokprat på biblioteket torsdag 18 oktober kl. 9.30 - 11. 
  Välkomna ni som har barn mellan 4 mån - 1 år. 
    Vår bibliotekarie Eva läser och ger förslag på vilka böcker som  

 passar att börja med. 
    Efter bokstunden så sjunger vi och leker lite. 
    Ingen anmälan det är bara att komma.

Ett	stort	tack	för	sponsring	med	fina	vinster	
till	lotteriet	på	Kulturfesten!

Folktandvården Skultuna
Apoteket Hjärtat Skultuna
Iittala Outlet Skultuna

Svenska kyrkan
Biblioteket i Skultuna

                                                             Jeanette Larsson, Familjecentrum

TEKNIK OCH FRITID 
Villa-och radhusägare 
Var med och förbered redan nu en så bra snöröjning som möjligt!
Klipp in häckar och träd så att snöröjningsfordonen kan passera 
utan att behöva slå i, skada eller väja för växtlighet.
Räkna med en fri höjd på ca 3 meter och begränsning så nära 
tomtgränsen som möjligt.  
                                                                         
En minnesbild från NightRun 
kvällen den 27 september

På “g”
•

SKULTUNA BIBLIOTEK

Våra	öppettider:
Måndag 13 – 19
Tisdag    11 – 17
Onsdag  13 – 17
Torsdag  13 – 19
Fredag    11 – 14

Biblioteket på webben 
har öppet dygnet runt. 

Där kan du låna om, 
reservera böcker och 

mycket annat.

Allt du behöver är lånekort/
personnummer och pinkod.

Vi hjälper er gärna igång!
www.bibliotek.vasteras.se

Eva Lundgren, bibliotekarie

•
ISBANAN

Isbanan är igång från vecka 41. 
Allmänhetens istider kommer att 
anslås i ishallen och på stadens 
hemsida.
                Göran Stahre, enhetschef

Se även 
separata annonser om:

shÅppen
och 

Deckarkväll 
i samarbete mellan Rotary 

och 
Vallonens Mötesplats



VALLONENS MÖTESPLATS  
Vallonvägen 15-17           Tel. 021-39 39 10

Onsdagen den 10 oktober
kl. 09.15  VLT
kl. 09.15 – 10.00 Brukarråd i lilla matsalen
kl. 10.15 – 11.15  Gymnastik och boll-kul.
    Samlingssalen
kl. 13.00 – 15.30  Bild & Form-verkstad i Mötes-
   platsens kök. 3:e gången. 
kl. 14.00   Hembygdsföreningens bildvisning med 
Stig Svärd i samlingssalen. Tema: ”En fotoresa i 
ett somrigt Västmanland”. Kaffe i pausen, 20 kr.
Torsdagen den 11 oktober
kl. 09.00 - 10.15  Mjukgympa 
kl. 09.00 – 11.45  Skapande aktiviteter 
kl. 11.00 – 12.00  Visning av Vallonens gym och  

  försäljning av kort!
kl. 14.00   Teknikcafé
Fredagen den 12 oktober
kl. 09.15 – 11.00  Sköna fredag; Manikyr, hand-
     massage, handgymnastik, lugn musik
kl. 10.00  Boule
• kl. 12.30  Spelstuga      • kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 13 oktober
kl. 17.00 – 19.00  V – 75 med Pizza 
     Den som vill tippa på v 75 lämnar 20 kr till Pia.
     Vi äter pizza och dricker kaffe, 50 kr. 
     Vi tittar på trav på tv. 
Måndagen den 15 oktober
kl. 09.00  Golf
kl. 09.00  Spadag på Vallonens spa. Härliga dofter,
     fotbad, ljuv musik. Prata med personalen om  
     du vill bada, basta eller prova  robotduschen.  
     För Vallonens boende. Välkomna!      
kl. 09.15  VLT
kl. 10.00  Lillemor och Pegasus är ute på tur.
kl. 10.15  Styrketräning. Ljusa rummet, äldreboendet 
kl. 13.30  Balansträning (för alla) i samlingssalen.
kl. 14.00  Film, vi dricker kaffe tillsammans.
kl. 14.00  Christina har aktivitet på äldreboendet
Tisdagen den 16 oktober
• kl. 09.15   VLT         • kl. 14.00 Bingo
kl. 18.30  Zumba för dig med fart i benen.
Onsdagen den 17 oktober
kl. 09.15  VLT
kl. 10.15 – 11.15  Gymnastik/boll-kul. Samlingssalen 
kl. 13.00 – 15.30  Bild & formverkstad. 4:e gången
kl. 13.30 – 16.00  Lillemor är på tur med Pegasus

Torsdagen den 18 oktober
kl. 09.00 - 10.15  Mjukgympa 
kl. 09.00 – 11.45  Skapande aktiviteter
kl. 13.30   Vi går på vardagsgudstjänst till  

  Mariagården. Anmäl intresse!
Fredagen den 19 oktober
kl. 09.15 – 11.00  Sköna fredag; Manikyr, hand-
     massage, handgymnastik, lugn musik
kl. 10.00  Boule
kl. 12.30  Spelstuga
kl. 13.30  Golfmatch på Vallonen
kl. 14.30  Fredagsfika
Måndagen den 22 oktober
kl. 09.00  Golf
kl. 09.00  Spadag på Vallonens spa. Härliga dofter,
     fotbad, ljuv musik. Prata med personalen om  
     du vill bada, basta eller prova  robotduschen.  
     För Vallonens boende. Välkomna!  
kl. 09.15  VLT
kl. 10.00  Styrketräning i ljusa rummet på äldre-
      boendet. 
kl. 11.30  Vi går till Mariagården på sopplunch.  

 Anmäl intresse till mötesplatsen.
kl. 13.30  Balansträning (för alla) i samlingssalen
kl. 14.00  Film. Vi dricker kaffe tillsammans
kl. 18.00  Stickcafé
Tisdagen den 23 oktober
kl. 09.00  VLT
kl. 13.00  Önskemusik i mötesplatsens kök
kl. 14.00  Damklubben har studiecirkel i
  Samlingssalen
kl. 18.30  Zumba för dig med fart i benen.
kl. 17.30 – 20.30  Deckarkväll med blodig soppa!
     Författarkväll i samarbete mellan Vallonens 
    Mötesplats och Skultuna Rotary klubb.
     Överskottet och lotteripengarna går till kampen  
     mot polio. Boklotteri! 
     Anmälan till Mötesplatsen! Pris 120 kr 
Onsdagen den 24 oktober
kl. 09.15  VLT
kl. 10.00 – 11.00 Gymnastik och boll-kul 
   i samlingssalen
kl. 13.00 – 15.30  Bild & form verkstad. 5:e gången
kl. 14.00   Sabrina sjunger på avdelning 3 

  Gemensamt kaffe, 20 kr

 

 
    
  




