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



  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!  
    Där ser man... Vilket genomlag Melodikrysset faktiskt har.  Förra veckan var 
    krysset feltryckt. Det innebar att varenda tidning m.fl. som hämtar krysset 
hos Sveriges Radio för att publicera det, hade ett felaktigt kryss. Så även Skultunabladet. Folkstormen lät inte vänta 
på sig över hela landet och avbönerna har varit många i radion. Ingen skugga må falla över Anders Eldeman, det var
då rakt inte hans fel. Vi får hoppas att det är rätt i fortsättningen så alla hugade korsordslösare, och därmed musik-
intresserade, får fatta pennan och kaffekoppen i lugn och ro! Förhoppningsvis har vi även överlevt Haloweenfirandet 
också. Ett sent uppkommet och i mitt tycke lite märkligt firande. Kanske det passar fint att få användning för väl-
vuxna pumpor förstås... om man hade haft några. 
Nu ska jag passa på att vila lite inför alla kommande trevligheter framåt advent, jul och nyår. Jag överlåter därför 
med varm hand nästa nr. av Skultunabladet till min dotter Maria. Hon har gjort det förut och kan göra det igen! 

Kåsör i detta nummer. Nu har jag bjudit in en gammal bekant som jag är så van att stöta ihop med, lite här och 
där och då och då, att jag knappt minns när vi sågs första gången. Det mindes däremot han. Det var när jag var 
föreståndare på Bruksskolan. Han och Ubbe Berg kom dit och presenterad Swampriders, som de just startat
tillsammans och jag bjöd på wienerbröd, mötet till ära. För mig är han en både påhittig, pålitlig och hedervärd 
person som jag bara har gott att säga om. Välkommen Mats Granlund!                                       Elisabet Sannesjö
                           ansvarig utgivare

Livets fyra faser, som jag ser det!
Vi lever statistiskt sett i ca 80 år, som jag brukar dela in i 4 delar.
De första 20 åren formar en, man blir en produkt av arv och miljö.

        Sedan följer 20 år av familjeliv, där barnen formas till det de ska bli. En chans man bara får en gång. 
Tredje perioden är en period av konsolidering, d.v.s. man samlar ihop sina härar och landar i livet.

Sist men inte minst “dökvarten”. Då brukar det vara försent att ångra sig. Man får gilla läget.
Men allt hänger liksom ihop...

Jag är en “Ur-Skultuning” som växte upp på Persbovägen I Skultuna, en bra uppväxt. Vi var många barn i
grannskapet. Vi gick I samma skola: Bruksskolan, nybyggda Tibbleskolan och slutligen Persboskolan. Då var det
så nära att man kunde gå hemmifrån när det ringde in. På vintern åkte vi pulka I Hallonbacken, spelade 
landhockey och åkte skidor på det nyinvigda elljusspåret.  Sommaren förflöt med cykel, bad, scouting och fiske.

Jag kommer särskilt ihåg när bröderna Fåglum stod på topp och Postgirot gick genom Skultuna! Vi skulle inte 
vara sämre utan arrangerade cykeltävlingar runt Persbovägen och Stockvägen. Att ingen krockade med någon 
bil, när klungan med ca 10 vildsinta cyklister for ut på Karl IX:s väg I full fart, kan man väl bara vara glad över. 
Men kul var det och brorsan, som kvalificerade sig till Anundshögsloppet och blev slagen endast av Alf Segersäll
som senare blev Italienproffs, ger väl en bild av kvalitén på oss cyklister.

Nåja, vi var väl inga fullblodsänglar. Vad man kunde göra med kinapuffar tänker jag inte berätta och “förstörar-
ligan” är väl preskiberad vid det här laget.

Vuxenlivet tog vid och lite ansvartagande förväntades, även om den legendariska mc-klubben Swamp Riders MK 
krävde en del. En farlig verksamhet, särskilt för de tjejer som ställde upp som varvräknare. Alla blev gravida
och det var ett sjå att fixa nya till varje tävling.

Familjen tog allt mer tid och medföljande husbyggen satte en på prov, särskilt när man skulle bygga själv 
utan erfarenhet av byggande. Hur svårt kan det vara? Något man fick i sig mer än en gång, men eftersom 
man var ung och stark så hann man även med Folkets Park.

Barnen växte så sakteliga upp. Inte så sakta förresten. Tiden gick åt att få ihop tillvaron och jag försökte ta 
vara på så mycket som möjligt. Barnen är bara små en gång. Något alla måste tänka på! En dag är dom stora 
och det är för sent. Det blir en ny fas I mitt och deras liv. Fortsättning på nästa sida g



Nu är jag i tredje fasen, konsolideringsfasen, ännu en trevlig period. Jag kan åka mc med “Flexriders”, världens
larvigaste mc-klubb, men vi är rätt bra på att fika, prata skultunaminnen och köra hoj. Alla känner varandra
sedan generationer, så ingen behöver göra sig till. Ganska skönt faktisk och helt prestigelöst.
Mountainbike på vägarna I Haraker för att hålla sig I form. Vandring i olika former, bland annat med “Flexhikers”
världens pratsammaste vandringsklubb. Lite undervisning på Medborgarskolan och ett blygsamt engagemang 
för Centern, för att kunna påverka Skultunas utveckling i en positiv riktning. Centern kändes minst provokativt.

I min ungdom sa jag alltid att “i Skultuna tänker jag aldrig arbeta”. Nu har snart 30 år förflutit med anställning 
som lantbrevbärare på skultunaposten,  ett av sveriges bästa postkontor, och SkultunaFlexible.
Tänk så det kan bli!  Skultuna Flexible förresten - ett företag som hade tiden för sig, men fick ett hack i kurvan, 
är nu åter på banan. Rätt skött har Flexible, tillsammans med sitt systerföretag I Belgien, stora möjligheter i
framtiden. Kom ihåg var ni hörde det!

Dökvarten, där är jag inte än, men jag ser framtiden an med tillförsikt. Jag hoppas få vara frisk, så att det går 
att jobba många år till. Det blir visst möjligt att jobba till 69. Bra för hjärnan.
I framtiden vill jag tillbringa mer tid I fjällstugan, cykla, åka skidor, vandra, hjälpa barnen och bygga mer (nej, 
där var det byggstopp enligt frun)

Möjligheterna tar aldrig slut och jag har försökt att vårda familjens varumärke: att göra rätt för sig och vara 
pålitlig. Alltid redo, ärlig och hjälpsam, som jag lärde mig i scouterna.

Då tycker jag att vi rundar av där.
Tack för ordet!
Mats Granlund
(hälften Strömberg för er som kände morfar Affe)

Fortsättning från föregående sida g

        
  

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   

Telefon: 076-945 76 76    
e-post: kansli@skultunais.se     www.skultunais.se       

Innebandyträning
för flickor 2012/13
Måndagar kl. 17.30 - 18.30
i Tibblehallen. Välkomna!

Vid frågor 
kontakta Rickard Söderlund

rickard.soderlund@skultunais.se

Vi ses i SIS 
på idrottsvis



PRESENTATION AV FÖRETAG I KOMMUNDELEN
Skultuna kommundelsförvaltning och Skultunabladet 
startade i nr 2 av “bladet” ett samarbete för att presentera

ett varierat urval av företag i kommundelen. Hittills har vi presenterat Gislerud Carpets (nr 2), Skultuna Induflex (nr 4), 
Brukshotellet (nr 6), Tå gård (nr 8) och Harakers Kvarnmusteri (nr 10). Nu är det hög tid för den 6:e presentationen. 

På Mäster Jacobs väg i Skultuna finns 
Lennes Herrfrisering

Neonskylten kämpar mot tidens tand
och fasadflaggan vajar svagt i november-
rusket. Vad gör väl det när man möts
av värmen i salongen, yrkseskicklighet
och en gentleman som drivit verksam-
heten i många år. 
Ludwig Lennes hälsar välkommen och
berättar om sina år i yrket och Skultuna . 

Han har arbetat varje dag i 73 år nu. Han
började arbeta när han var 20 år. Först 6 år 
i Österrike, sedan i Schweiz. Gesällbrevet 
fick han 1949 och till Västerås kom han 
1957. Efter 4 månader träffade han den 
kvinna som nu varit hans hustru i 60 år.
Efter 52 år i Skultuna har han mycket att

Text & Foto ©: Elisabet Sannesjö

berätta om hur det var och hur det är idag. En gång var Mäster Jakobs väg fylld av aktiviteter och företag. 
Bank, bibliotek, konditori, glasmästare, kemtvätt, blomsteraffär m.m. Nu är han ensam kvar som företagare
på gatan. Vad har varit bäst? Stamkunderna, svarar han utan tvekan! Sämst? Ingenting alls faktiskt!  
Hur ser du på framtiden då? Med glimten i ögat skrattar han till och säger att han kommer att vara kvar här 
med sin salong så länge han får. Detta är en serviceman. Hans framgångsrecept är att hålla igång och att 
uppskatta de människor man möter. Han slutar sin berättelse med att konstatera att han är nöjd och 
tacksam över att ha fått möjligheten att förverkliga sina drömmar och bygga upp sitt liv succesivt. 
Innan jag går ringer telefonen uppfodrande för en tidsbokning och en kund kliver in i salongen. Jag 
lämnar honom, fylld av respekt och beundran för denna vitala man och goda förebild för andra företagare.



Välkommen!
“Sosso”

med personal

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

Telefon
021-751 11

Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

MARCO POLO
RESTAURANG & PIZZERIA

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

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

 

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08
Filial till Svennes Vitvaror i Västerås

- nu även butik i Skråmsta

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!

Lunchmeny vecka 45, 46 och 47
VECKA 45
Torsdag    8/11 Pytt i panna med stekt ägg.
    Skinkpasta.
Fredag    9/11 Morizo med potatispuré.
   Oxfilépasta m. champinjoner o. grädde
VECKA 46
Måndag 12/11  Köttfärslimpa med kokt potatis,   

  gräddsås och lingon
Tisdag   13/11 Korv Stroganoff med ris
Onsdag  14/11 Choritzo med stuvad potatis
Torsdag 15/11 Grekiska biffar med fetaost, stekt 
   potatis och tzatziki.
Fredag 16/11 Noisette Oscar med räkor, sparris och  

  bearnaisesås  
 

VECKA 47
Måndag 19/11 Fläskkotlett, kokt potatis, champinjonsås
Tisdag    20/11 Raggmunk med fläsk och lingonsylt.
Onsdag 21/11 Pytt i panna m. stekt ägg och rödbetor
Torsdag 22/11 Bräckt falukorv, ägg och stekt potatis
Fredag 23/11 Helstekt fläskfilé med stekt potatis 
   och rödvinsås

Som alternativ kan du alltid välja  
bland pizza nr 1 - 30 
och fem pastarätter

aöb
Trubadurafton 

lördag 24 oktober, kl. 21 -01
Kom ihåg att boka bord!

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 



Teaterföreställningen Drottningsylt 
Josefin Johansson & Robert Noack

 Varenda svensk stad har en staty, ett porträtt eller torg döpt efter våra svenska manliga regenter

 

 
Vallonens mötesplats, Skultuna

Samlingssalen (Vallonvägen 15)
21 november 2018, kl. 14.00 

Kulturcafé/inträde, 50 kr. Kaffe och kakfat med 7 sorters kakor, 50 kr
Anmälan till: pia.willen@vasteras.se

           Ett samarbete med: Kultur i stadsdelarna och Västmanlands teater  

Men vad höll då alla drottningar på med hela historien? 
Här är Drottningsylt 

- alla Sveriges kvinnliga monarker på ett bräde. 
Josefin Johansson och Robert Noack ger er samtliga 
svenska drottningar från Sigrid Stordåda till Silvia. Där
emellan träffar vi Karin Månsdotter, Kristina och så klart 
de fyra Eleonorerna (Maria, Hedvig, Ulrika och Ulrika igen) 
-  alla på en knapp timme via sketcher, sång och dans. 
Ibland roligt, ibland sorgligt, alltid intressant.

 

 

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

Säkerhet! 
Skydda din dator, mobil och dina uppgifter

Just nu pågår bedrägerier med hjälp av BankID, Mobilt BankID och inloggningskort. 
Var uppmärksam på telefonsamtal, sms eller e-post som handlar om BankID, Swish, 
inloggning eller inloggningsproblem. 

Vi som bank kommer aldrig  kontakta dig och uppmana dig att logga in med BankID
eller inloggningskort eller fråga efter koder och personnummer. Får du en sådan 
uppmaning ska du aldrig lämna ut någon information eller utföra något annat på 
begäran. Om du misstänker att någon kommit över din inloggningsuppgifter måste 
du spärra ditt BankID. 









+ Solceller - +Solceller - + Solceller -
Utnyttja Solens fördelar till att bli er egen EL- producent.

Solcellsinstallatören Mister EL AB hjälper er med hela processen från ide till produktion. 
Låter det intressant? Kontakta oss för mer information!

Tel. 070-240 12 89. E-post: misterel@telia.com
Vi har kunskapen ni har taken!

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

putsarbeten

FilmTime Harakers Bygdegårdsförening hälsar välkommen till 
Filmvisning i Harakers Bygdegård 

söndag 18 november, kl. 18.00
För mer information, se hemsidan  www.haraker.se  



Vi firar Mårten Gås och Fars Dag 10 - 11 november
ef

Söndag 11 november
Herrgårdscaféet har öppet  kl. 12 - 16

Denna söndag serveras matiga pajer, 
smörgås med gubbröra samt bakverk.

        

Historisk rundvandring    kl. 14
ef

Lördag 10 november
Gåsamiddag på säteriet kl. 18.00

      Vår gästkock Martin Löving kombinerar tradition med
   modern touch i sin Svartsoppa, 
   stekta gåsbröst med spännande 
   tillbehör och skånsk äppelkaka. 
   Därefter bjuds det på kaffe 
   och samvaro i våra salonger.    

   995 kr/person inklusive lättdryck

Bo gärna kvar till söndag och fira far med frukost 
– kanske på rummet!?

Pris för logi: 900 kr/person i dubbelrum inklusive frukost
Endast förbokning       



© Foto: Elisabet Sannesjö



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

Välkommen att höra av dig!
Conny

  Namnsdagar fram till nästa nummer:
  Onsdag  7 nov Ingegärd och Ingela 
  Torsdag  8 nov Vendela
  Fredag  9 nov Teodor och Teodora  

 Lördag  10 nov Martin och Martina  
 Söndag  11 nov Mårten

  Måndag  12 nov Konrad och Kurt  
 Tisdag  13 nov Kristin oh Krister  
 Onsdag  14 nov Emil och Emilia

  Torsdag  15 nov Leopold
  Fredag  16 nov Vibeke och Viveka  

 Lördag  17 nov Naemi och Naima  
 Söndag  18 nov Lillemor och Moa  
 Måndag  19 nov Elisabet och Lisbet  
 Tisdag  20 nov Pontus och Marina

  Onsdag  21 nov Helga och Olga

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Levereras i lyxiga förpackningar 
Hand scrub creme              200ml, 399 kr
Handcreme  30ml, 99 kr   120 ml, 199 kr

Julklappstips  
som alla tjejer vill ha 

från Lilly Nails!!

Hand scrub creme 
- tar bort gamla hudceller
- ökar cirkulationen 
- gör händerna mjuka 
Avsluta behandlingen med 

Handcreme 

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 45  Onsdag    7/11 Köttfärslimpa, kokt potatis och brunsås
  Torsdag    8/11 Köttgryta med kokt potatis 
  Fredag    9/11 FläskNoisette, stekt potatis, champinjonsås  
Vecka 46 Måndag  12/11  Smörstekt falukorv m. stuvade makaroner                          
  Tisdag 13/11  Raggmunk med fläsk och lingonsylt                               
  Onsdag 14/11  Äppelkotlettgryta m. bacon o. stekt potatis                      
  Torsdag  15/11  Gulaschsoppa. Pannkaka, grädde o. sylt                           
  Fredag 16/11  Kycklingfilé med potatisgratäng 
     alt. kassler
Vecka 47 Måndag 19/11 Köttkorv med rotmos 
         Tisdag   20/11 Raggmunk med fläsk och lingonsylt          

 Onsdag 21/11 Dillkött med kokt potatis

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com



På “g”
•

PARKERINGSFÖRBUD
Tisdagen den 20 november träder 
parkeringsförbud in på gatorna 
Julia Nybergs väg och Midvinter-
gatan. På Julia Nybergs väg gäller 
detta från Karlbergsvägen till vänd-
planen. På Midvintergatan gäller 
parkeringsförbudet från Västerås-
vägen och ända upp till vändplanen 
vid garagen, på bägge sidor.

•
ISHALLEN

Allmänhetens friåkningstider 
i Kvarnbackahallen 

finns anslagna i ishallen.

•

Se även separata annonser om 
shÅppen och teaterföreställningen Drottningsylt

INFORMATION OM NY SKOLORGANISATION 
Skultuna kommundel har tre skolor och dessa är Romfartuna skola, 
Persboskolan och Tibbleskolan. 

Skultuna kommundelsnämnd, som på uppdrag av kommunfull-
mäktige är huvudmän och ytterst ansvariga för de tre skolorna,
gav för cirka ett år sedan kommundelsförvaltningen i uppdrag att 
utreda skolorganisationen för att se om den är så bra som möjligt 
för elevernas lärande och utveckling. 

Efter ett utredningsarbete beslutade nämnden att sammanföra 
de tre skolorna till en gemensam skolenhet. Det innebär att skolorna 
kommer att finnas där de finns i dag men de kommer att kunna 
samarbete och dra nytta av varandra ännu mer än i dag. 

En större skolenhet skapar möjlighet till samarbete och till att ha 
resurser som en liten skolenhet har svårt att prioritera. En större 
skolenhet ökar också möjligheterna till att satsa på att bygga en
helt ny skola i Skultuna, vilket skulle vara ett lyft för såväl de peda-
gogiska verksamheterna som för samhället. 
 
ÖPPNA FÖRSKOLAN 
• Korv med bröd-mellis! 
  Tisdagen den 6/11 mellan kl. 13.30-15.00. 5 kr/korv m. bröd.  

 Välkomna!
• Babybokprat 15 november! För barn mellan 3 - 12 månader.  

 Vi ses mellan kl. 09.30 - 11.00 på Öppna förskolan. 
  Sedan har vi öppet för övriga till kl. 13.30.
• Våffelmellis! 
  Tisdagen den 20 november mellan kl.13.30-15.00. 5 kr/våffla. 
• Torsdagen den 22 november stänger vi kl. 12.00
  Vi ska på utbildning.

TRYGGHETSVANDRING
Tisdagen den 20 november har Skultuna kommundelsförvaltning
i samarbete med Mimer och Svenska kyrkan en trygghetsvandring 
i Skultuna tätort.
Föreningar som är intresserade av att vara med är också välkomna! 
Vi samlas kl. 17.00 utanför Fritidsgården
(bredvid Biblioteket vid Persboskolan)
Tillsammans går vi sedan runt i samhället och tittar på hur vi kan 
öka tryggheten. Vi tittar till exempel på skymmande växtlighet 
och undermålig belysning osv.



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

 
    
  

Onsdagen den 7 november
kl. 09.30  VLT
kl. 09.30  Föreställning om dinosaurier tillsammans 

 med barn i Skultuna. Fri entré!
kl. 10.00  Christina är på vån. 3 och har aktiviteter  

 med bildpärm. 
kl. 10.00 – 11.00  Inställt: Gymnastik och boll-kul
   i samlingssalen.
kl. 13.00 – 15.30  Bild & formverkstad. 8:e tillfället
   Vi dricker kaffe i pausen
Torsdagen den 8 november
kl. 09.00 – 10.15  Mjukgympa för damer och herrar
kl. 09.00 – 11.45  Skapande aktiviteter med 
   Lillemor & Pia
kl. 11.00  Herrarna träffas i entrén vid bokhyllorna  

 på äldreboendet. Anmäl till Pia att du  
 kommer. Öl, kaffe och sill-macka, 30 kr

kl. 13.30  Vi går på trivselträff på Mariagården och 
 hör och ser på bilder av Lennart Urby.

Kväll:  Lions har möte i samlingssalen 
Fredagen den 9 november
(1 års jubileum för Vallonens äldreboende)
kl. 09.30  Manikyr
kl. 10-15  Högläsning
kl. 12.00  Rotary har lunchmöte med företaget
Think Pink NMT, som arbetar med byggsopor. 
Alla är välkomna! Du betalar 100 kr för föredrag
och mat. Överskottet går till välgörenhet. 
kl. 12.30  Spelstuga
kl. 14.00  Folkets dansare har uppvisning 
  i samlingssalen (Fri entré) Efter föreställ- 

 ningen fikar vi i matsalen, pris 20 kr.
Måndagen den 12 november
kl. 09.00  Golf
kl. 09.30  VLT
kl. 13.30  Balansträning
Tisdagen den 13 oktober
kl. 09.30  VLT
kl. 09.00  Spa-stund på Vallonens spa. Härliga  

 dofter, fotbad, ljuv musik. Prata med  
 personalen om du vill bada, basta eller  
 prova Poseidon-duschen. Välkomna!

kl. 14.00  Damklubben. Studiecirkel i lilla matsalen
kl. 14.00  Kyrkan har gudstjänst på Vallonen
kl. 18.00  Riksbyggen har möte i matsalen
kl. 18.30  Zumba för dig med fart i benen.

Onsdagen den 14 november
Vernissage: Bild och Form 
kl. 09.30   VLT
kl. 10.00 – 11.00 Gymnastik & boll-kul. Samlingssalen
kl. 13.00   Sittande zumba
kl. 13.00 – 15.30: Bild & formverkstad på vån. 1
   Sista tillfället!
kl. 14.00  Hembygdsföreningen och Stig Svärd har
bildvisning i samlingssalen. Temat är “Brokiga blad”
(om idrott, musiker m.m)  Kaffe i pausen, 20 kr. 
Kväll: Mimer är i samlingssalen
Torsdagen den 15 november
kl. 09.00 – 10.15  Mjukgympa för damer och herrar
kl. 09.00 – 11.45  Skapande aktiviteter. Lillemor, Pia
• kl. 14.00  Teknikcafé         •  kl. 14.00  Bingo
Kväll: Mimer är i samlingssalen
Fredagen den 16 november
kl. 09.30   Manikyr
kl. 10.00 -15.00 Högläsning
• kl. 12.30 Spelstuga    • kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 19 november
kl. 09.00  Spa-stund, Vallonens spa. Härliga dofter
fotbad, ljuv musik. Prata med personalen om du 
vill bada, basta eller prova Poseidon-duschen. 
• kl. 09.00  Golf                    • kl. 09.30 VLT
kl. 10.15  Styrketräning. Ljusa rummet på äldreboendet
kl. 11.30  Vi går till Mariagården och äter soppa
kl. 13.30  Balansträning
kl. 14.00  Filmvisning. Gemensamt mellanmål och kaffe
kl. 18.00  Stickcafé
Kväll: Mimer är i samlingssalen
Tisdagen den 20 november
kl. 09.30  VLT
kl. 09.00  Spa-stund på Vallonens spa. Härliga 
dofter, fotbad, ljuv musik. Prata med personalen
om du vill bada, basta eller prova Poseidonduschen  
kl. 10.15  Högläsning
kl. 11.00 – 15.00  Lillemor kokar saft och bakar
   rabarberpaj i mötesplatsens kök
kl. 13.00  Önskemusik i mötesplatsens kök
kl. 14.00  Kristina har visning av pärm på våning 3
kl. 18.30  Zumba för dig med fart i benen.
Onsdagen den 21 november
kl. 09.30 VLT
kl. 10.15 – 11.00  Inställt: Gymnastik och  boll-kul.
kl. 10.30  Christina har visning av pärm på vån. 3.
kl. 14.00  Drottningsylt -  se annons! Förboka



Lions Club i Skultuna 

Julmarknad på Torget 

ANMÄLAN SENAST 30 NOVEMBER TILL: 
Lions Club Skultuna / Carin Lundgren   

e-post: carin.lundgren@quicknet.se •  telefon 070 - 741 58 73  

Lokala föreningar, hantverkare och företag i Skultuna kommundel!
NU ÄR DET TID ATT ANMÄLA SIG 
till årets julmarknad på Skultuna torg 
lördag 15 december 2018, kl 10.00 - 13.00

Skultuna Lions Club samordnar aktiviteten
 

Deltagaravgift 100 kr (betalas på plats)
Tio marknadsbord finns att låna – först till kvarn…


