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Hej! 
Kylan kryper inpå knutarna. Kvällstid är det dags att kura skymning med en filt och en kopp med varm dryck. 
Att välja te, choklad eller kaffe styrs för min del mest av humöret och aktuellt behov. Kaffe när jag känner 
mig trött, te med lite honung när jag är snuvig och choklad om jag behöver lite tröst. Är det riktigt eländigt 
kan en varm toddy också göra nytta. Huvudsaken är att man tar hand om sig!

Kåsör den här gången är en man född i Svanå och bosatt i Haraker, vars hantverkskunnande jag har den 
största respekt för. En duktig snickare som haft nytta av sin skicklighet i yrket och fortfarande har det på 
fritiden. Ränderna går aldrig ur och det fina älgpass som Torsten Lindin fick när han fyllde 60 år hade 
skapats av mästarhänder d.v.s. denne man och hans kompisar. Här berättar han om ett annat av sina stora 
intressen. Välkommen Bengt Lundgren!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Skyttesporten - värd att upptäcka!
Som nybliven pensionär, efter 50 år som byggnadssnickare, har jag haft möjlighet att ägna lite mera 
tid åt min hobby nationellt skytte med gevär, främst fältskytte. När jag var ung, i 15 års åldern, var 
skytte något som nästan alla ungdomar i Haraker ägnade sig åt. Min kompis Kjell bodde granne med
skjutbanan och jag följde då naturligt med dit. Eldsjälen Calle Nord såg till att vi ungdomar deltog i 
hemmabanetävlingar som VLT anordnade. Det var kul att tävla och mitt intresse för sporten väcktes. 
Fältskytte intresserade mig mest där man måste kunna beräkna både avstånd och vindavdrift till målet. 
Vid förra seklets början var skytte en stor sport i Sverige. Harakers skytteförening bildades då som egen
förening i januari 1905. Den första styrelsen bestod av prominenta harakersbor: sergeanten K Romé, 
godsägare W Westling, lantbrukare CA Löf och handlaren Waldemar Johansson.
Skjutbanan vid Färdskär invigdes samma år och nu, drygt hundra år senare. är den moderniserad med
elektroniska tavlor på 300 meter, 50 meter och för luftgevärsskytte på 10 meter.
Harakers skytteförening är känd i länet och Sverige för välordnade skyttetävlingar som fler gånger 
lockat över 1000 deltagare. Fortfarande planeras stora tävlingar som SM i vinterriksskytte 2015 till-
sammans med Skultuna skytteförening och Sala skyttegille. Ett problem för skyttet idag är att många 
tävlingar måste ställas in på grund av för få anmälda skyttar. 
Mitt tävlande har sträckt sig från Helsingborg i söder till Över Torneå i norr samt till Gotland och Öland. 
Jag har lyckats kvalificera mig till Västmanlands skytteförbunds SM-lag i fältskytte från 1972 fram till 
idag med något undantag. Framgångarna har varierat med lagen (senior och veteran) - sju SM-titlar har 
vi tagit hem. Individuellt har jag aldrig lyckats få någon guldmedalj i SM utan fått nöja mig med en 
andra placering och silvermedalj. Jag är ändå nöjd med min skyttekarriär då jag många gånger kommit 
bland de 20 bästa i individuella fältskytte SM och vunnit ett antal övriga tävlingar, både små och stora. 
Skyttarna i Harakers skytteförening har varit framgångsrika. Några namn att nämna är Leif Båhlström 
som vunnit individuellt SM i banskytte, Torbjörn Eriksson med svenskt skolmästerskap i fältskytte och
Rasmus Eriksson-Widfors, svensk juniormästare i fältskytte. 
Harakers skytteförening har idag ett fåtal aktiva skyttar. Antalet aktiva har kraftigt minskat i hela landet 
så man kan säga att sporten lever i en tynande tillvaro. Tiderna har förändrats och skytte lockar inte 
i konkurrens med ökat antal andra sporter. Medias uppmärksamhet har inte heller riktats mot skytte-
sporten med undantag av skidskytte och när OS-medaljer ligger i luften. 
Min förhoppning är att flera framöver skall komma att upptäcka skyttesporten som ger varje individ
en möjlighet att utvecklas i konkurrens med sig själv och andra.
Bengt Lundgren





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.

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

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

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

putsarbeten

40-tals charm i rad
Välskött radhus med trevliga originaldetaljer och plan-
lösning från byggnadsåret. Ljust renoverat badrum. 
Fjärrvärme. Friköpt tomt med plats för parkering på
framsidan. Altan och liten täppa omgärdad av häckar. 
Söderläge på trädgårdssidan. Närhet till all tänkbar 
service och bra kommunikationer. Välkommen!

Hanströms Väg 3, Skultuna          825 000 kr/bud
Bo+biarea  75+74 kvm
Friköpt tomt  383 kvm
Byggår   1944
Energiprestanda B   67 kWh/kvm
Visas torsdag 23/10 kl 17:00 och söndag 26/10 kl 13:00

Hemtrevligt hus med fräscha ytskikt, renoverat kök och
ett renoverat badrum på varje våning. Inrett garage med 
extrarum och bastu. Lugnt område med endast ett sten-
kast till dagis. Mataffär, badplats och fritidsaktiviteter 
på promenadavstånd. Intresserad? Välkommen!

Sörbomsvägen 8, Virsbo       815 000 kr/bud
Boarea     145 kvm
Friköpt tomt   658 kvm
Byggår    1980
Energiprestanda F   103 kWh/kvm 

Visas söndag 26/10 kl 15:00 samt enl. ök.

gott om plats för en familj

Välkommen 
till Din lokala 

fastighetsmäklare

Välkommen till Skultuna bibliotek
torsdag 23 oktober kl 19 

på en föreläsning om att köpa bostad

Vi har egen produktion av stallströ

spÅn, tOrv och mix !
  välkommen 
  att kontakta 
  oss!
  021-740 27    www. aroshandelshus.com

 
  



Priserna gäller vecka 00 t o m 0/0-00.
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HANDLA
MED ICA
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Lä�  ti�  som favorit 
för fl er erbjudanden! 

Inspireras på ica.se/skultuna
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Lä�  ti�  som favorit 
för fl er erbjudanden! 

 Hushållsost 
 Arla.   ca 1,1-2,2 kg.   

Fetthalt 17-26%.   

Jfr pris 49:90/kg.     

   59  90 
 /kg 

 Fläskytterfi lé 
 Nybergs Deli. Ursprung Sverige.   Ca 800 g. 

  Gourmetmörad. Mittdelskött av gris.   

Jfr pris 59:90/kg.     

extrapris

 Kaffe 
 Gevalia.   450-500 g.   Gäller ej hela bönor, 

koffeinfritt och ekologiskt 500 g.   

Jfr pris 49:00–54:44/kg.    

Max 1 köp/hushåll.  

extraprisextrapris

 Kaffe  Kaffe 

 49k   
  

 2  för

 Hushållsost 

   49  90 
 /kg 

Priserna gäller vecka 43 t o m 26/10-14.

Skultuna

Inspireras på ica.se/skultuna
Krongjutarvägen 17 • 726 31 Skultuna • Telefon 021-700 51
Öppet 8.00–21.00 alla dagar



Kabarén “Ja, mahaluša” kommer till Västerås 31 oktober
Pressmeddelande från Riksteatern onsdag 8 oktober 2014

För mera information och turnéplaner se www.riksteatern.se eller kontakta Turistbyrån i Västerås
Bosnisk motsvarighet till Sex and the City på Riksteaterturné

Ja, mahaluša har kallats för en bosnisk motsvarighet till Sex and the City. Föreställningen är baserad på 
succékrönikorna med samma namn och över hundratusen människor har redan sett föreställningen som
gör satirisk humor på teman som relationer, könsroller och sex. Nu är Sveriges tur att få uppleva kabarén
som åker på Riksteaterturné i höst, först ut var Södra Teatern i Stockholm 16 oktober.
Skvaller sex och kärlek, få saker engagerar mer än dessa ämnen. Föreställningen Ja, mahaluša är baserad 
på Indira Kučuk-Sorguč bästsäljande krönikor med samma namn, de har kallats för Bosniens motsvarighet 
till Sex and the city, och bygger på igenkänning med en rejäl dos bosnisk humor. I centrum står Mahaluša 
som älskar att skvallra om människor och händelser från sitt kvarter. Hon iklär sig olika karaktärer och med
en humoristisk, ofta ironisk ton riktar hon eggen mot stereotypa föreställningar om relationer och könsroller. 
Genom karaktärerna, som talar eller sjunger genom henne, berättar hon om sin vardag, sina problem och 
känslor. 
– När vi började arbeta med pjäsen Ja, mahaluša ville vi ge våra landsmän en typiskt bosnisk historia, med 

en prägel av det moderna samhället, säger pjäsens författare Indira Kučuk-Sorguč. Skvaller är alltid tack 
samt, skvaller i ”mahala”, kvarteret, är en sorts terapi som har en föryngrande effekt på både kropp och 
själ. Och det kan nog de över hundratusen som sett Ja, mahaluša i Bosnien intyga, säger hon. 

Krönikören och författaren Indira Kučuk- Sorguč, har gjort sig känd som en humoristisk och brutalt ärlig 
skildrare av kärlek i det moderna Bosnien. Sorguč var också med och grundade FILTER 2008. Organisationen 
strävar efter att “filtrera eller rensa” bort inrutade och förvrängda kulturella värderingar i samhället, som 
vuxit fram i samband med kriget. Detta genom att främja nya kulturella inriktningar och trender. 
Ja, mahaluša har fått lysande recensioner i Bosnien:
    “Förutom den explicita humorn, blev publiken förtjust
	 	 	 	 över	den	fantastiska	skådespelerskan	Nela	Đenisijević	
    och hur hon lyckas transformera sig  själv.“
    Dagstidningen Slobodnadalmacija

    “Det var som om publiken	inte	ville	låta	skådespelarna		
   lämna scenen.“

    Dagstidningen Dalmacijanew

    Föreställningen spelas på bosniska och textas till
    svenska 
    Regi;   Mirela Trepanić
    Skådespelare:  Nela Đenijesević och Nenad Tešić,
     Dramaturg;   Mirela Trepanić,
     Scenografi;   Marijela Margeta- Hašimbegović 
     Kompositör;   Alma Ferović,
     Kostym;   Marijela Margeta-Hašimbegović
     Koreograf;   Emir Fejzić

     Om Riksteatern
     Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande national-
     scen. Över 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21
     regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är  

    en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och
     utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter  

    tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. 
     Riksteatern medverkar till fler än en miljon scenkonstbesök per år 
     och har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat
     ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland. 
Riksteaterns Tyst Teater har sedan 1977 spelat teater för döva och hörande barn, unga och vuxna. Södra Teatern AB är ett dotter-
bolag till Riksteatern och Cullbergbaletten är också en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

Nela	Đenisijević	i	Ja	mahaluša.			Foto:	Velija	Hasanbegović



Man vet att man börjar bli gammal 
när man knutit skorna och undrar 

om det finns något annat man kan göra 
när man ändå är där nere.

George Burns

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Skultuna Messingsbruk 
Besök vårt nyrenoverade Å-café! 

Öppet: Måndag - fredag, 11 - 18.  Lördag - söndag, 11 - 17     Bruksgatan 8     021-783 01

Välkommen!

 

 

Sophie Söderqvist
 Diplomerad Medicinsk 

fotvårdsspecialist

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Höstfina fötter !
Medicinsk 
fotvårds-

behandling: 
  Fotbad, nagelvård
  borttagning av 
förhårdnader och 
liktornar. Filning 

  av fötterna.
  Behandlingen 
avslutas med en 
skön fotmassage 
med en salva som 
är anpassad för 
dina fötter. 
Ring och boka tid 

redan idag. 
VÄLKOMNA!!



VÄLKOMMEN TILL NORRBO FÖRSAMLING - EN DEL AV SVENSK A K YRK AN VÄSTER ÅS

Mariagården, Karl IX:s väg 4, Box 73, 726 20 Skultuna, Tel: 81 46 00

S k u l t u n a  -  R o m f a r t u n a  -  H a r a k e r

Torsdag 23/10 & 6/11 
i KlocKargården

klockan 13.15-15.00

/Oskar & Pernilla

K Y R K I s
i  R O M F A R T U N A

 

A N D R U M 

Måndag 3/11 kl 19.30 i
MARIAGÅREN

Vi inbjuder en måndagkväll i
månaden, till en stilla stund i
kyrksalen på Mariagården,

med kvällsfika efteråt.

Pernilla linered
gunilla lindberg

Kom som du är!

änglar 

VuxENpYSSEL 
Torsdag 6/11 kl 18.30 i 

MARIAGÅRDEN, SKuLTuNA

Kom och prova något nytt  
eller ta med dig något eget.  

Vi fikar under kvällen.  
allt till självkostnadapris.

Annica Lässman 

Söndag 2/11 i Harakers kyrka
 18.00 Minnesgudstjänst, cathrine Tegerstrand  
   Pernilla linered, Harakerskören  
  under ledning av greta Johansson 
  Öppet för ljuständning och kaffe:  
  Fredag kl 12-16, lördag 10-16. 
Måndag 3/11 i Mariagården, Skultuna
 09.30 Martaklubben
 12.00 Soppa med bön
 15.00 Mellis
 19.30 andrum 
  gunilla lindberg, Pernilla linered
Måndag 3/11 i Romfartuna kyrka
 19.00 romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 4/11 i Mariagården, Skultuna
 10.00 Mixturen, övning
 15-21 after School, Ungdomskväll
 18.00 andakt, Pernilla linered
Onsdag 5/11 i Mariagården, Skultuna 
 14.00 Skultuna arbetskrets, oskar lässman
 15.30-17.45 Tonfisskar, pyssel och övning
 16-17 Sånglärkor, övning
 18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Onsdag 5/11 i Vagersta, Romfartuna
 14.00 romfartuna sykrets, Pernilla linered
  Värdinna : Kristine Svensson
Torsdag 6/11 i Klockargården, Romfartuna 
 13.15-15.00 Kyrkis!
Torsdag 6/11 i Mariagården, Skultuna 
 18.30 Vuxenpyssel
Torsdag 6/11 i Harakers prästgård 
 19.30 Harakerskören, övning

Onsdag 22/10 i Mariagården, Skultuna 
 14.00 Skultuna arbetskrets, cathrine Tegerstrand 
 15.30-17.45 Tonfisskar, pyssel och övning
 16-17 Sånglärkor, övning
 18.45 Skultuna kyrkokör & Harakerskören,övning
Torsdag 23/10 i Klockargården, Romfartuna 
 13.15-15.00 Kyrkis!
Torsdag 23/10 i Harakers prästgård 
 19.30 Harakerskören, övning
Söndag 26/10 i Harakers kyrka
 17.00 Musikgudstjänst ”Fri hos dig”
  Sånger och texter av och med Bo Senter 
  Harakerskören, Skultuna kyrkokör, Mingel
Söndag 26/10 i Mariagården, Skultuna
  18.45 Skultuna vokalensemble, övning
Måndag 27/10 i Mariagården, Skultuna
 10.00 avresa till konfirmandläger i Finnåker
Måndag 27/10 i Romfartuna kyrka
 19.00 romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 28/10 i Mariagården, Skultuna
 10.00 Mixturen, övning
Onsdag 29/10 i Mariagården, Skultuna 
 14.30 (ca) Hemkomst från konfirmandläger
 18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Lördag 1/11 i Skultuna kyrka
 16.00 Minnesgudstjänst  
  cathrine Tegerstrand, Pernilla linered
  orgelmusik med gunilla lindberg
  Öppet för ljuständning och kaffe kl. 10-15 
Lördag 1/11 i Romfartuna kyrka
 18.00 Minnesgudstjänst
  cathrine Tegerstrand, Pernilla linered
  romfartuna kyrkokör, Micke Winterquist 
  Öppet för ljuständning och kaffe kl. 10-16 
Söndag 2/11 på Vallonen, Skultuna
 14.00 gudstjänst i allhelgonatid
  cathrine Tegerstrand, Pernilla linered
  Mixturen under ledning av gunilla lindberg

 ”Fri hos dig”
MuSIKGuDSTjÄNST
Söndag 26/10  kl 17.00 i

HARAKERS KYRKA

Sånger och texter av  
och med Bo Senter.

 
Harakerskören  

Skultuna kyrkokör 
greta Johansson
gunilla lindberg

Bo Senter

efterföljande mingel i kyrkan!

Vinterkläder sökes!

Vinterkläder sökes till en 21 
årig kille. Han behöver en vin-
terjacka i storlek Medium och 
ett par vinterkängor i storlek 
42. Hans mamma har behov av 
en vinterjacka i storlek 44/46 
samt vinterskor i storlek 40. 
Två vintertäcken skulle även 
komma till användning.

om du har detta eller något i 
dina gömmor och du kan tänka 
dig att skänka dem. Snälla ring 
diakon Pernilla linered på tel. 
021 – 767 73. 

Tack på förhand.

ALLHELGONA

SKuLTuNA
Öppet i kyrkan för ljuständning  

och kaffe lördag kl. 10-15.

MINNESGuDSTjÄNST  
lördag 1/11 kl 16.00 i 

SKuLTuNA KYRKA
cathrine Tegerstrand, 

Pernilla linered, orgelmusik 
med gunilla lindberg

GuDSTjÄNST 
I ALLHELGONATID

Söndag 2/11 kl 14.00 på 
VALLONEN, SKuLTuNA

cathrine Tegerstrand,  
Pernilla linered

Mixturen under ledning av 
gunilla lindberg

ROMFARTuNA
Öppet i kyrkan för ljuständning  

och kaffe lördag kl. 10-16.

MINNESGuDSTjÄNST
lördag 1/11kl 18.00 i 
ROMFARTuNA KYRKA
cathrine Tegerstrand, 

Pernilla linered, romfartuna 
kyrkokör, Micke Winterquist 

HARAKER
Öppet i kyrkan för ljuständning  

och kaffe: Fredag kl 12-16, 
Lördag 10-16.  

MINNESGuDSTjÄNST
Söndag 2/11 kl 18.00 i  

HARAKERS KYRKA
cathrine Tegerstrand,  

Pernilla linered,  
Harakerskören under ledning 

av greta Johansson 
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 18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Lördag 1/11 i Skultuna kyrka
 16.00 Minnesgudstjänst  
  cathrine Tegerstrand, Pernilla linered
  orgelmusik med gunilla lindberg
  Öppet för ljuständning och kaffe kl. 10-15 
Lördag 1/11 i Romfartuna kyrka
 18.00 Minnesgudstjänst
  cathrine Tegerstrand, Pernilla linered
  romfartuna kyrkokör, Micke Winterquist 
  Öppet för ljuständning och kaffe kl. 10-16 
Söndag 2/11 på Vallonen, Skultuna
 14.00 gudstjänst i allhelgonatid
  cathrine Tegerstrand, Pernilla linered
  Mixturen under ledning av gunilla lindberg

 ”Fri hos dig”
MuSIKGuDSTjÄNST
Söndag 26/10  kl 17.00 i

HARAKERS KYRKA

Sånger och texter av  
och med Bo Senter.

 
Harakerskören  

Skultuna kyrkokör 
greta Johansson
gunilla lindberg

Bo Senter

efterföljande mingel i kyrkan!

Vinterkläder sökes!

Vinterkläder sökes till en 21 
årig kille. Han behöver en vin-
terjacka i storlek Medium och 
ett par vinterkängor i storlek 
42. Hans mamma har behov av 
en vinterjacka i storlek 44/46 
samt vinterskor i storlek 40. 
Två vintertäcken skulle även 
komma till användning.

om du har detta eller något i 
dina gömmor och du kan tänka 
dig att skänka dem. Snälla ring 
diakon Pernilla linered på tel. 
021 – 767 73. 

Tack på förhand.

ALLHELGONA

SKuLTuNA
Öppet i kyrkan för ljuständning  

och kaffe lördag kl. 10-15.

MINNESGuDSTjÄNST  
lördag 1/11 kl 16.00 i 

SKuLTuNA KYRKA
cathrine Tegerstrand, 

Pernilla linered, orgelmusik 
med gunilla lindberg

GuDSTjÄNST 
I ALLHELGONATID

Söndag 2/11 kl 14.00 på 
VALLONEN, SKuLTuNA

cathrine Tegerstrand,  
Pernilla linered

Mixturen under ledning av 
gunilla lindberg

ROMFARTuNA
Öppet i kyrkan för ljuständning  

och kaffe lördag kl. 10-16.

MINNESGuDSTjÄNST
lördag 1/11kl 18.00 i 
ROMFARTuNA KYRKA
cathrine Tegerstrand, 

Pernilla linered, romfartuna 
kyrkokör, Micke Winterquist 

HARAKER
Öppet i kyrkan för ljuständning  

och kaffe: Fredag kl 12-16, 
Lördag 10-16.  

MINNESGuDSTjÄNST
Söndag 2/11 kl 18.00 i  

HARAKERS KYRKA
cathrine Tegerstrand,  

Pernilla linered,  
Harakerskören under ledning 

av greta Johansson 



Nära anhöriga och personal 
som vårdar personer med gravt 
nedsatt immunförsvar bör också 
vaccinera sig!

Öppettider för vaccination i övriga 
länet: se 1177.se/vastmanland eller 
annons i lokalpressen.

Är du över 65, gravid 
eller har en kronisk 
sjukdom kan in� uensa 
vara ett livshotande 
tillstånd. Vaccinera dig 
gratis på din vårdcentral.

OXBACKEN-SKULTUNA VÅRDCENTRAL
Repslagargatan 3 samt Västeråsvägen 32
Datum: 20/10, 27/10 Kl: 14.00-16.00

In� uensa-
tider

Kom in och testa
våra nya, ekologiska 

ansiktsprodukter
Erbjudande oktober/november
20 % på ansiktskur deLux
 - en djuprengöring med peeling 

som följs av en underbar och 
energigivande ansikts-
massage och avslutas 
med en ansiktsmask

360 kr 
(ordinarie pris 450 kr)

Bruksgatan 8           Tel. 021 - 761 00                
www.skultunaspa.com  

Välkommen!
Linda Magnusson

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. 

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

                             Svenne      

   Öppet: Vardagar  kl. 08.00 -  17.00

Välkomna !

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08



 

VECKA 45
Måndag 3/11 Chili con Carne med ris
Tisdag 4/11 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 5/11 Skinksås med tagliatelle
Torsdag 6/11 Fiskgratäng med potatis  
Fredag    7/11 Kycklingspett med sweet chili-sås
    och ris

Välkommen!
Eie med personal

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

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

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

 Våra direktnummer:
 Johan   021 – 16 44 51
 Emelie   021 – 16 44 52
 Frida 021 – 16 44 53
 Faxnummer  021 – 16 44 55
 E-post: skultuna@handelsbanken.se      Emelie                                        Frida                               

    Strandh                                     Gunstad

Johan 
Gustavsson

Gå kurs hos oss!
Spara och placera A

Nya tillfällen - Passa på att anmäla dig!
Kursen startar 30 oktober, med två alternativa kursstider varje gång 

antingen kl. 12.00 - 13.00 eller kl. 17.00 - 18.00 

  Tillfälle 1     Torsdag 30 oktober      kl. 12-13   alt.  kl. 17-18 

  Tillfälle 2     Torsdag  6 november    kl. 12-13   alt.  kl. 17-18   

  Tillfälle 3      Torsdag 13 november  kl. 12-13   alt.  kl. 17-18 

Välkommen !

VECKA 44
Måndag 27/10  Korvgryta med kokt potatis
Tisdag 28/10  Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 29/10  Köttbullar med sås och potatis
Torsdag 30/10  Ärtsoppa och pannkaka  
Fredag    31/10  Ugnsstekt fläskkarré med äppelmos,
     sås och potatis

Dagens lunch, 75:-  
Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 44 och 45

Helgerbjudanden
Fredag 31/10 kl. 17.00 - söndag 2/11 kl. 20.00

Fläskfiléplanka 
inkl. ett glas vin/starköl      169:-
alt. med alkoholfri dryck    139:-

Fredag 7/11 kl. 17.00 - söndag 9/11 kl. 20.00
Hemlagad hamburgertallrik serverad med
bacon, ost och bröd från Skultuna Hembageri

inkl. ett glas vin/starköl       125:-
alt. med alkoholfri dryck        95:-



© Foto: Elisabet Sannesjö© Foto: Elisabet Sannesjö

Honung 
säljes

Nu kan du köpa
Axel-Jans Honung

på Företagshuset 
i Vagersta 

eller direkt av 
Maria Sannesjö
021 - 470 48 01

och 
Kristine Svensson

021 - 740 17



Odlargaranterad King Edvard, Folva, Serafina 
och mandelpotatis från egen odling.

Tel: 0225-211 14
Vi säljer även honung och sylt. 

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Sveriges 

godaste 

knöl

Fredag 24 oktober
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

tfn 021-706 54  och  070-511 11 95

Korpserie börjar i november 
för 2-manna lag med handicap 
Även nybörjare kan då deltaga 
anmälan till Torbjörn 
tel 070 - 272 97 10

Kägel passar alla åldrar! 
Prova på att spela gratis lördag 25 oktober, kl 12.00 - 15.00

söKes:
Ledare för ungdom. 

Du behöver inte 
kunna spela. 

vi lär dig.
välkommen 

till vår klubblokal i skultunagården!
Kägelklubben bataljon

öppeT för aLLa
onsdagar  kl. 09 - 12
Torsdagar  kl. 14 - 16
Kostnad: 50:-/tim

Hyra HeL KvÄLL 
för familjespel 
300:-
föreTagsTrÄffar
600:-
boKa på telefon 
021 - 757 00 eller 
070 - 182 16 51

KÄgeL för 65+ 
Torsdagar  kl. 09 - 11 
Kom och prova!
Ledare: Leif

  Frisör &  Shop   

Centrumhuset      
Tel: 755 30              www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till en frisör nära dig 
- för hela familjen ! 

Rose-Marie Alm

Åldern har egentligen ingen betydelse 
om man inte råkar vara en ost

                                                     Okänd



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

på “g”
TEKnIK OCH FRITID

Rondering av gatubelysning 
kommer att utföras av Vattenfall v 44.

Allmänhetens skridskotider
i Kvarnbackahallen finns anslagna i 
ishallen och även på kommundelens 
hemsida. •

SKulTunA BIBlIOTEK
Funderar du på att köpa bostad?

Kvartersmäklaren Jacki Cedervall ger
tips och råd. Handelsbanken berättar 
om hur  man kan finansiera sitt köp 
Du har möjlighet att ställa frågor. 
Vi bjuder på kaffe med dopp!

Välkommen till biblioteket
torsdagen 23/10 kl 19.00

forts. På “G”        Öppna Förskolan
•  Sopplunch, måndagen den 27 oktober kl.11.30. Ingen anmälan.  

 Det är bara att komma. 25kr/vuxen och barnen äter gratis.
•  Höstlovet v.44. Vi erbjuder lite Halloween-pyssel den 27 - 28/10  

 och har stängt 29 - 30/10.

Måndagsklubben 
Måndag 3 november är det dags för nästa Måndagsklubb med 

Halloween och spöktema. 
Håll utkik på Måndagsklubbens face-book-sida för aktuell information

Förra 
Måndagsklubben 
På måndagsklubben 

6 oktober var det 
Cirkustema. 

Trix kom och hade 
cirkusskola och 

eldshow. 



                                          VAllOnEnS MÖTESPlATS
                                             Vallonvägen 15 - 17   Telefon 021 - 39 39 10

        Onsdagen den 22 oktober, kl. 13.00
        Stig Svärd visar bilder från verkstäder, brukshandel, 
        bostäder och människor som verkade på bruket. 
        Vi dricker kaffe tillsammans. 
        Ett samarbete mellan Vallonens mötesplats, ABF och Skultuna hembygdsförening

        f Bild 9054 som visar trycksvarvare på kärlverkstaden omkring 1940

        Torsdagen den 23 oktober
        kl. 9.00–10.00 Mjukgympa inställd. OBS! Onsdag denna vecka
        kl. 9.00–12.00 Skapande aktiviteter
        kl. 11.00  Styrketräning
        kl. 14.00     Skultuna PRO, Budgetmöte
          Björksta Trio underhåller
        Alla är välkomna att lyssna på underhållningen och dricka kaffe!

Fredagen den 24 oktober
kl.12.00 – 13.00  Skultuna Rotary har klubbmöte med lunch. 
    Stig Svärd berättar om den bok som han har skrivit, som handlar om   
   Brukshandel åren 1874-2006.

kl. 14.30   Fredagsfika 
    i Mormors restaurang

Måndagen den 27 oktober
kl. 9.00 – 12.00  Bangolf inomhus

Onsdagen den 29 oktober
kl. 10.00   Styrketräning
kl. 10.30   Stående Balansträning
    Även för Dig som inte bor på Vallonen (gratis)

kl. 13.00   Teknikcafé

Torsdagen den 30 oktober
kl. 9.00 – 12.00  Skapande aktiviteter 
kl. 11.00   Styrketräning
kl. 13.30   Bingo

Måndagen den 3 november
kl. 9.00 – 12.00  Golf 

Tisdagen den 4 november
kl. 08.30   Väntjänstmöte

Onsdagen den 5 november
kl. 10.00   Styrketräning
kl. 10.30   Stående Balansträning 
    med Annika, sjukgymnast. 
    (Även för dig som inte bor på Vallonen)

                     Tillbaka blick...
    Vi bjöds på åktur med två fina hästar under
    SKÖRDEFESTEn, tisdag 30 september

    Fotbollsgrabbarna stod för underhållningen 
    vid utegymmet på¨PEPPAR-PEPPARDAgEn”
    onsdag 1 oktober



       

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

KANSLIeTS öppeTTIder:  Måndag - Torsdag: kl. 08.00 - 09.30 och 12.00 - 13.30.   Fredag stängt

Seriematcher för innebandy och ishockey
Se tider för de olika lagen under Aktuellt på vår hemsida www.skultunais.se

Grattis till både guld och silver
Vi vill uppmärksamma våra flickor, födda 04/05, som varit och spelat cup och tog med 
sig både guld och silver hem i dessa cuper. Stort grattis till er tjejer!!

Inomhusträningar i innebandy och parkour
Nu startar vi inomhusträningar i både innebandy och Parkour, för barn och ungdom.

Innebandyn vänder sig till flickor och pojkar födda 04/05 och 06/07.
Platsen är GA-hallen på onsdagar kl 17.00-18.30 (start 22/10)
Ta med klubba, inneskor och skyddsglasögon.   Välkomna!
Parkouren startar sin träning i Tibbleskolans gymnastiksal, 
fredag 7/11 kl 18.00-19.30.    Alla välkomna, oavsett ålder.

  
  

  Motionsdans
  

Skultuna IS anordnar motionsdans på Lagår’n 
     onsdag 29/10, kl 13.30-17.00.
     Lars Erikssons orkester står för musiken

Entré 100 kr. 
Välkomna! 


