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Skultuna Skytteförening, tel 021-754 89

Luftgevärsskytte
tisdagar och torsdagar

kl. 17.30 - 19.00
Nya toppmoderna gevär!

Prova på är gratis. Avgift: 300kr/år. 
Missa inte starten av den 
uppskattade cuptävlingen!
Vi ses på Skultunagården

Ingång till källarlokalen från Johan Gerdes väg
Välkommen! 

Du kommer väl ihåg ...

Invigningen 
av 

Harakers Bygdegård

Harakers Bygdegårdsförening

Välkomna till fest 
för stora och små!

24 januari
kl. 15 - 18

Februari-erbjudande
Nu är vintern här och huden på händerna 

blir torr och spricker lätt. Unna dina 
händer ett mjukgörande paraffinbad. 

 Nu endast 130 kr 
 (ord. pris 200 kr) 

 Badet avslutas 
 med en härlig 
 handmassage. 
 Ring och boka tid 
 redan idag!
                                   Välkomna! 

Sophie Söderqvist
 Diplomerad Medicinsk 

fotvårdsspecialist

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

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 30 januari
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

OBS!

I detta nummer även:

Kåseriet “Jag gjorde en resa”
Fortsättning på artikelserien om 

ett gammalt bruk
Kulturpub    Måndagsträff    Danskurser

Öppet hus på Olympicaskolans förskola

Företagarföreningens årsmöte

Flera fina erbjudanden 
och aktiviteter m.m.
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                                                Hej igen!
    Nu har Tjugondag Knut passerat, men inte har jag dansat ut julen för det.
    Jag hade ju en brasklapp i förra numret om att den kan vara fram till påska. 
Kanske blir det så i år. Julens fina färger och alla ljus behövs kanske lite extra länge nu när det är kallt och
kulet... och då menar jag inte bara vädret. En extra kall hand har kramat mitt hjärta de senaste två veckorna.
Alla våldsdåd som pågår i världen gör ont. Att människor far illa av naturkatastrofer det är tragiskt men be-
gripligt och till dem kan man räcka ut sina hjälpande händer, men vad gör man när skoningslös grymhet 
drabbar så många? 
För över 100 år sedan skrev Hjalmar Söderberg i romanen Doktor Glas “Man vill bli älskad, i brist därpå 
beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad...” Under åren har det vänts och vridits 
på dessa rader och innebörden har diskuterats av många. De beskriver hur angelägen människan är 
att ha betydelse, beröra och få kontakt med andra, oavsett vad det kostar. Eftersom det första och största 
behovet är att bli älskad borde vi åtminstone kunna undvika en del av resten genom att verkligen se till att
ingen lämnas oälskad eller ensam. Har vi verkligen råd att inte tänka på det?
Kåsör den här gången är en gammal vän som alltid haft och har många järn i elden. Under Romfarsspelets 
första fyra år stod han på scenen i rollen som Ambjörn. Motorcykelsport, resor och mycket annat kan läggas
till listan över hans intressen. När han kom till Romfartuna var han till professionen målarmästare med eget
företag och på senare år har vi ofta sett honom ratta skolbussen. Nu har han fattat pennan och bjuder oss 
på berättelsen om en av sina resor och själv hoppas jag att han kommer igen flera gånger. Han har mycket
att berätta denne man! Välkommen Håkan Svedlund.
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Jag gjorde en resa
Att berätta vem jag är skulle ta för stort utrymme, så jag nöjer mig med att jag kom till Romfartuna
1971. Genom åren har jag varit engagerad inom MC-sporten. 1990 när Västerås fyllde 1000 år så var
Västerås MK en av de klubbar som arrangerade en större tävling, den största på två hjul: Internationella
sex dagars enduro (ISDE). I samband med denna tävling fick jag en mycket fin kontakt med den ryska 
truppen. Notabelt är att de bodde i Harakers prästgård under tävlingen. Denna kontakt mynnade ut i
en inbjudan till Ryssland och Ukraina året senare. Vi var tre som skulle åka, Björn Ingvarsson, Johan 
Sannesjö och jag själv. Inbjudningar, visum och andra papper drog ut på tiden så Björn och Johan var 
tvungna att kliva av på grund av sina arbeten. Resan var ju inte bara nöje, utan även ett försök att 
skapa affärskontakter. 
Nåväl, i mitten av december reser jag från Arlanda till Moskva. Här möter min vän Grigori Choulik upp
och vi åker mot hans hem i sydöstra Moskva. På vägen dit passerar vi de centrala delarna av staden, 
kupoler både högt och lågt, historiska platser som man läst och hört om, och så trafiken som var lite 
halvbrutal. Väl framme togs jag emot av Gregoris fru Nadja, deras dotter samt svärmor, som också 
bodde i lägenheten. 
Nästa dag ägnades åt sevärdheter, och på kvällen startade vår resa mot Ukraina. Det egentliga målet 
för resan. Det var nattåg, alla vagnar med sovkupéer. I båda ändarna på varje vagn fanns ett litet pentry 
bemannat av två damer som kokade tevatten, detta var det enda som fanns att tillgå. Alla resenärer 
var medvetna om detta så det var matsäck som gällde. 
Tio timmar tog resan ner till Zaporozhye, som ligger vid floden Dnjerp, cirka femton mil från Svarta 
havet. Här blev vi upphämtade på stationen av Ludvig Mochulski, en man som jag träffade första gången 
1987 i Tjeckslovakien (enduro-EM) samt ett par chefer för en större kolchos (statsägt lantbruk). Det var
de senare som bjudit in oss till Ukraina. Vi for iväg i deras jeep genom Zaporozhye, över floden Dnjerp, 
och upp i ett villaområde. Här stannar vi framför en stor villa. Här ska ni bo, säger Ludvig, och far iväg 
                                                                          forts. på nästa sida



 forts. från föregående sida
in med vårt bagage. Jag och Grigori följer efter, när vi kommer in ser vi fundersamt på varandra och 
ställer frågan: Vad är detta för ställe? Ludvig svarar nästan lite stolt: ”Det här är KGBs gamla högkvarter 
i Zaporozhye, de flyttade ut för ett tag sedan”. 
Här fanns allt: stort kök, väntrum, matsal, allrum, biljardrum, bastu samt en simbassäng. Under tiden 
som vi installerade oss så dyker två damer upp. Det visar sig att de skulle ha varit på plats redan när vi
kom och ordnat med mat, men den snö som kommit gjorde framkomligheten svår med cykel. Dessa
damer ingick sedan under veckan i möblemanget. 
Ludvig var produktutvecklare på Zaporozhyetransformator, ett stort företag inom elproduktion, plast 
och mycket annat. Han har, visar det sig, många kontakter inom industrin i staden. Det blir för mycket 
att återge varje besök vi gjorde, men några är värda att nämna.                                
 Cheferna för kolchosen tar oss nästa dag ut till deras domäner för att visa vad de har.      
På vägen dit säger han som kör: ”Här har vi våra raketer”. Vi ser stora ovala lock – såna vi sett på film 
(kärnvapen), väl omgärdade av taggtrådsstängsel och stålgrindar med stjärnor på. Syftet med besöket 
på kolchosen var att de hade intresse av att skaffa sig kontakter för att köpa förpackningsmaskiner 
från väst. Och jag visste att en stor matvarukedja i Sverige var intresserade av i första hand paprika
från Ukraina.
Nästa besök var hos en man som pressade oljor, han var också intresserad någon form av förpacknings-
maskin. Från press till flaska. Varför jag erinrar mig detta beror på att under vårt besök drar han fram 
en stor skärbräda och på denna ligger en stor stör. Så plockar han fram glas. Grigori drar sig undan 
för han vet vad som väntar. Fram kommer hemkörd vodka. Det är oartigt att inte skåla då man är 
inbjuden. Jag överlevde detta, men det smakade urk.
Vi besöker fler företag samt får även besök av några där vi bor. En av dagarna tar Ludvig oss med ut 
på en ö belägen i Dnjepr. Ön är två mil lång och här bildades kosackrörelsen för länge sedan. Numera
firar man detta med en årlig fest. Pojkar blir män. Det som ingår i denna rit är ridning, kamp man mot 
man, samt en förutbestämd mängd vodka.
Jag gjorde även ett besök på Bank of Ukraina. Den kontakten var ju nödvändig om det skulle bli någon 
form av affärer. Detta besök var så speciellt att det behövs en separat story. Hur som helst så tecknades 
ett konto i banken av Svedlunds Möbellackering med kontonummer 0001. Till saken hör att gamla 
CCCP upphörde samma natt som vi kom ner till Zaporozye. Hundra dollar blev insatt och jag var den 
första företagskunden i Bank of Ukraina.
Så är besöket i Ukraina slut. Tillbaka till Moskva för återresa hem. Under mitt besök hade jag lånat en
riktigt fin vintermössa av Grigori, och han hade vant sig med att se mig i den. När jag så passerar genom 
passkontrollen och går mot gaten ser han sin mössa försvinna i mängden! ”Oj oj oj min fina mössa”, 
tänkte Grigori, som nu fått sin mössa tillbaka.
Detta var lite av vad som skedde i december 1991. 

Håkan Svedlund        

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



       

  

Vi inbjuder till 
Öppet Hus 

i Olympicas Förskola i Haraker 

Torsdagen den 29 januari 
mellan kl. 15 - 18

  Vi  har att erbjuda mycket bra lokaler, 
 en lagom stor barngrupp och behörig
 personal. 
 Barnantalet har ökat konstant under
 det senaste året och vi ser framtiden 
 an med stor tillförsikt.
 Vi finns på plats för dig som vill veta 
 mera! Välkomna

hälsar förskolechef och personal ! 
Förskolechef Peter Lidholm, tel. 073-749 03 47  

MÅNDAGSKLUBBEN

Äntligen dags för årets första ... 

Program:
kl. 16 - 18   Vi åker skridskor i Kvarnbackahallen
Kl. 16.30  Barndans i GA-hallen
  - för barn upp till 5 år med förälder.

Vi grillar hamburgare 
För frusna skridskoåkare finns det också
varm choklad och kaffe till försäljning 

Självklart kommer vi även att pyssla 
inne på biblioteket

Välkomna alla Skultunabor, 
oavsett ålder!

Måndagsklubb 
2 februari 

kl. 16.00 - 19.00





2015









Lite om 
Historien och Ledarna 

vid ett gammalt Bruk
av Anita Eriksson, Skultuna

Här fortsätter artikelserien som startade i förra numret av Skultunabladet. Torsdag 22 januari, på Vallonens mötesplats 
i Skultuna, berättar Anita också om Mässingsbruket på artikelseriens tema. Första avsnittet av artikeln handlade om bak-
grunden till Mässingsbrukets tillkomst, Gustav Wasas och Karl IX:s roller i sammanhanget och den förste arrendatorn,
Jacob Johansson eller Mäster Jacob Mässingsmakare som han även kallades. / Elisabet Sannesjö

Jacob Johansson (Mäster Jacob Mässingsmakare) efterträddes av Arnold Düppengeisser, kapitalstark 
företagare i mässingsbranschen från Aachen i Tyskland. Düppengeisser gjorde sig osams med den 
mäktige biskop Johannes Rudbeckius i Västerås. Rudbeckius klagade hos kung Gustav II Adolf att 
Kyrkans kvarn och såg i Skultuna vräkts omkull för att ge mer plats åt bruket. Bruket fick inte 
kyrkans välsignelse förrän vid 400-årsjubiléet 2007, då Claes Bertil Ytterberg välsignade det både 
retroaktivt och för framtiden. 
Düppengeissers största insats var att han lyckades engagera en stor mängd utländsk, yrkes-
skicklig arbetskraft till Skultuna. Tyvärr var han en dålig ledare och arbetskraften sökte sig vart-
efter vidare till andra mässingsbruk. Düppengeissers liv slutade hastigt, han blev förgiftad av 
okända gärningsmän.
Näste arrendator, holländaren Wienant Nacken, hade redan tidigare utsetts till att leda två andra
mässingsbruk, i Vällinge och Nacka. Under hans tid byggdes Skultuna ut med kvarndammar och
fler hyttor, bl.a. en kittelhytta samt krongjuteri och han införde även jordbruk under Messings-
brukets verksamhet. Nacken stöddes med kapital från Louis de Geer och var en mycket populär 
företagsledare och mycket mån om sina anställda. Nacken drog igång en betydande tillverkning
av ljuskronor och skänkte en krona till Skultuna kyrka 1633, troligen för att försöka blidka kyrkan
och få kyrkan mer positiv till kalvinisterna - han hörde också till dem. Ett viktigt krav från staten 
var utbildning och Nacken tog hjälp av tysk och fransk arbetskraft för att lära svenska “drängar” 
till mästare i en fyraårig skola, men också till kolare. När Wienant Nacken dog 1642 var en ekono-
misk kris nära förestående. 30-åriga kriget hade rasat, skatter höjdes och importrestriktioner var 
införda i många länder. 
  1669 tillträdde Isaac Cronström som arrendator och en blomstringstid började 
  för Messingsbruket. Isaac var son till preussaren Marcus Koch, adlad till 
  Cronström för sina tekniska kunskaper, som ledde till många förbättringar i
  svensk industri. Marcus blev mycket rik och fick privilegiet att bygga Bjurfors
  bruk 1666. Sonen Isaac startade sin karriär med att anlägga en järnindustri i  
 Horndal 1652 och blev senare myntmästare i Avesta och då dessutom arren-

  dator i Skultuna. Efter en omfattande brand i Skultuna 1671 anlade Isaac
  Cronström ett nytt valsverk och därmed kunde man valsa mässingsplåt 
  istället för att handslå och detta gjorde Sverige till den ledande tillverkaren i  
 Europa. Bruket hade stora exportframgångar fram till nordiska krigen, som 

innebar ransonering av koppartillgången. Cronström var också den som började stämpla pro-
dukter från Skultuna med kunglig krona, bl.a. trådbuntar. En marknadsföring som håller än i dag.
Isaak Cronströms hustru Christina fick efter makens död 1679 överta arrendet. Tillverkningen
gick ned och Bruket förföll delvis fram till 1704 då Claes Mattiesen tillträdde som arrendator. 
Claes dog redan 1707 och sönerna Claes och Petter tog över arrendet. Nya svårigheter uppstod 
då all koppar gick till myntning och 1710-11 stod driften helt still. Karl XII´s krig tärde hårt på 
statskassan och industriministern hade problem då det inte kom in skattepengar och han beslöt sig 
för att sälja Skultuna till högstbjudande. Privatisering av statliga företag!           Fortsättning på nästa sida

Isaac Cronström. Oljemålning 
av läkaren B. Silfversvärd. 
Foto: SvPA (Riksarkivet)



 
 En bra start ... 

Varför inte börja det nya året med att rensa 
kroppen både utvändigt och invändigt ?! 
Starta med en detoxkur efter allt julgodis. 

Detoxkur
Rena kroppen med ett algbad och få tillbaka alla 
nyttigheter din kropp behöver med en vårdande 

       inpackning. 
       Du får också en avslappnande helkroppsmassage  
       som avslutas med en renande dryck

God fortsättning 
på det nya året!

Linda Magnusson

100 min.   1000 kr

Erbjudande nu 
t.o.m. 31/1 
850 kr 

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

Fortsättning från föregående sida

Bröderna och arrendatorerna Claes och Petter Mattiesen lade upp 20 000 daler i kopparmynt och
lyckades snabbt få Bruket att återhämta sig. En del hemman ingick i köpet. Fler gårdar köptes, 
liksom Surahammars Bruk. 1749 hade båda bröderna avlidit och genom testamente blev bruket 
fideikommiss. Petters maka blev innehavare av förmögenheten. Säterierna Slagårda och Hägervallen 
och en mängd underlydande gårdar förvärvades.
En ny nedgångsperiod följde fram till 1765 då Petter Mattiesens svärson, som hette Carl Jakobsson 
Browall och arbetade som sekreterare övertog ledningen. En ny blomstringstid började och Carl
Browall adlades till Adlerwald på grund av de många tekniska fram-
steg i tillverkningen som skedde. 
Mannen bakom framstegen var Sven Rinman, kallad svensk bergs-
hanterings fader och var bl.a. svensk övermasmästare med ansvar för
landets tackjärnsblåsning. 
Rinman konstruerade ett skärverk för mässingsband. Det arbete som 
tidigare krävt fem personers arbete i sex dagar klarades nu av två 
personer på en halv dag. Den nya tekniken medförde att Skultuna 
åter blev ledande vid tillverkning av plåt och tråd och fick stora order 
från Europa. Framgången varade till Napoleonkrigen. (1803 - 1815)
Fortsättning i nästa nummer

Adelsvapnet
för ätten Adlerwald.

Carl adlades 23 januari 1770.

Något som man måste uppskatta 
hos småbarn är att de inte går omkring
 och visar fotografier av sina föräldrar. 

Tage Danielsson



© Foto: Elisabet Sannesjö



Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

 

VECKA 05
Måndag 26/1 Sossos mustiga korvgryta med potatis
Tisdag 27/1 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 28/1 Baconspäckad färsbiff med sås och  

   potatis
Torsdag 29/1 Ärtsoppa och pannkakor med sylt och 
    grädde
Fredag    30/1  Stekt, benfri fläskkotlett med paprika-
    sås och potatis

Välkommen!
Eie med personal

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

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

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

Lunchmeny vecka 05 och 06
VECKA 06
Måndag 2/2 Stekt lunchkorv med tomatsås och 
    potatis
Tisdag 3/2 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 4/2 Stekt, panerad fisk med remouladsås  

   och potatis
Torsdag 5/2 Köttbullar, sås och potatismos
Fredag    6/2 Köttgryta med ris

 Skultuna Företagarförening
a Företag, föreningar och organisationer i Skultuna, Romfartuna och Haraker  b

Alla medlemmar kallas till
 ÅRSMÖTE 

torsdag 29 januari, kl. 19.00 - 21.00, 
på Å-caféet i Skultuna Messingsbruk

Sedvanliga ärenden men också samspråk om verksamheten 2015 och en nyhet 
som kan främja samverkan mellan bygdens entreprenörer och eldsjälar.

Ta gärna med dig en gäst om du vill! Vi ses på årsmötet!
Skultuna företagarförening

  Frisör &  Shop   

Centrumhuset      
Tel: 755 30              www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till en frisör nära dig 
- för hela familjen ! 

Rose-Marie Alm



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

På “G”
•

SKULTUNA 
KOMMUNDELSNÄMND

sammanträder onsdag 28 januari 
på IP i Skultuna. Allmänhetens 

frågestund börjar kl. 16.30. 
Kallelse och protokoll finns på 

Västerås stads hemsida: 
www.vasteras.se

•
ÖPPNA FÖRSKOLAN

•  Oskar spelar och sjunger   
    kl.10.30 på måndagar.
•  Nu kör vi igång med Onsdags- 

 frukosten igen, kl. 8.30 - 9.30.  
 20 kr/familj.

•  22 januari har vi stängt!
•  27 januari startar Anna-Karin  

 en babyrytmikgrupp kl. 11 för  
 barn upp till ca. 8 månader. 
 Ingen anmälan. Det är bara att  
 komma. Varje tisdag om inget  
 annat står.

•  Sopplunch 26 januari kl. 11.30  
    25 kr/vuxen. Barnen äter gratis.
•  Kom och gör gipsavtryck av ditt 
    barns fötter, vecka 4 - 5.
• Första Måndagsklubben, den 
   2 februari - se separat annons  
                         i bladet.
• Salabadet, tisdag 3 februari.  
    Anmälan till oss.

•
ALLMÄNHETENS ISTIDER

Tiderna finns anslagna 
på hemsidan och i ishallen

•
SE ÄVEN SEPARATA ANNONSER OM: 

shÅppen 
Kulturpub 

Måndagsklubben

Vinterväghållning inom Skultuna kommundel 
Skultuna kommundelstjänst, Teknik och fritid, har beredskap för 
vinterväghållning. Teknik och fritid har en medarbetare i bered-
skap som i första hand plogar trottoarer och cykelbanor. 

Vi har även avtal med tre entreprenörer som rings in vid behov. 
Entreprenörerna plogar gator, större parkeringar och områden 
kring industrierna.

Det är smidigast att ploga nattetid när det inte finns så mycket 
att ta hänsyn till. (barn, bilar etc.)

Vi gör en bedömning av hur mycket snö som har kommit, hur 
mycket som kommer härnäst, kyla, blåst och vilken veckodag 
det är. Oftast går gränsen för när det behöver plogas vid cirka 
6 – 7 centimeter snö. 

Vid utryckning nattetid görs den här prioriteringen:
1. Trottoarer och cykelbanor till industrierna – helst före kl. 04.30. 
2. Förskolor och vårdcentralen med tillhörande parkeringar och
   trottoarer – helst före kl. 06.00. 
3. Skolor med tillhörande parkeringar – helst före kl 08.00. 
4. Centrum med parkeringar – så snart som möjligt. 
5. Övriga samhället med trottoarer och torg. 
Teknik och fritid har tre egna maskiner, en stor traktor och två 
mindre redskapsbärare, alla med vikplogar, samt tre sandspridare

Halkbekämpning med halkstopp (flis) körs ut av Teknik och fritid 
i första hand. När alla gator måste halkbekämpas ringer vi in 
lastbilar från M4. Rollatorstråken har extra hög prioritet.

Cykelbanan intill Västeråsvägen och Tibblevägen inklusive buss-
hållsplatser snöröjes och halkbekämpas av extern entreprenör 
utsedd av Trafikverket.
Om du behöver sand som halkstopp så finns det att hämta på 
flera ställen i Skultuna.
På idrottsplatsen (bakom brandstationen) står två 7-kubikscontainrar 
där du kan hämta sand. 
Dessutom finns det 300-literskärl på:
•	Mäster	Jacobs	väg	28
•	Kopparvägen
•	Prästgärdsgatan	22
•	Björkängsvägen	13
•	Karlbergsvägen	1
•	Prästgärdsgatan	94
Tidigare har det varit möjligt att hämta sand på Återbruket i 
Skultuna, men på grund av minskade öppettider, så är det inte
längre möjligt 

Teknik och Fritid



 

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

Du kommer väl ihåg kvällsprogrammet med lokala förmågor, onsdag 21 jan. kl 18.00 ? 
“Jimmy Söderman – pianokonsert”. Kaffe & macka 20 kr. Du kan köpa vin eller öl till mackan!
Torsdagen den 22 januari
kl. 09.00–12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00–10.00  Mjukgympa
kl. 11.00–11.30  Styrketräning
kl. 13.30  Anita Erikson berättar om Skultuna mässingsbruk. Gemensamt kaffe
Fredagen den 23 januari
kl. 09.45  VLT – läsning Anna- Britta
kl. 10.45  Chi gong med Pia
kl. 14.30  Fredagsfika
kl. 15.00- 18.30  Kulturpub - se separat annons
Söndagen den 25 januari
kl. 14.00  Skultunasångarna. Ett samarbete mellan Vallonens mötesplats & ABF

Måndagen den 26 januari
kl. 09.00 – 12.00  Golf 
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.00 – 15.15  Teknikcafè
Tisdagen den 27 januari
kl. 10.00  - 10.30  Musikaliska rörliga rummet. Vi utvecklar våra sinnen 
kl. 11.00  Högläsning 
kl. 13.30   ”Arrangemang för att uppmärksamma minnesdagen för förintelsens offer”
   kl. 13.30 Film, samtal & kaffe med Barbara K Hallström
   Filmens längd: 1 tim 16 min Fri entré!
Våren och sommaren 1945 anländer nästan 30 000 överlevare från de tyska koncentrations-
lägren till Sverige. En av överlevarna var Barbara K Hallströms syster, då bara en baby som bars 
iland i sin mammas famn. Barbara visar en film om denna händelse och samtalar med publiken 
Arrangemanget är ett samarbete mellan: Mötesplatsen, Vätmanlandsmusiken, ett kulturliv för alla och ABF

Onsdagen den 28 januari
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning med Annica
kl. 11.00  Bollekar med Helge
kl. 13.00 - 16.00  IPad 3/7
Torsdagen den 29 januari
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 11.00 – 11.30  Styrketräning
kl. 13.30  Bingo
Fredagen den 30 januari
kl. 09.45  VLT – läsning Anna- Britta
kl. 10.45  Chi gong med Pia
kl. 14.30  Fredagsfika
Lördagen den 31 januari
kl. 17.00 – 19.00  V 75 med Helge
   Lämna 20 kr att tippa för till Helge
   Vi äter pizza, kaffe & kaka. Pris 60 kr. Anmäl intresse till Pia eller Lillemor.



        

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

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

Boken ”Jag en hundraåring” 
finns fortfarande till försäljning, på kansliet, Handelsbanken, Messingsbruket och 

hos Sven Nilsson på Vallonvägen 2F. Nu till priset 250 kr!
Sven signerar boken om så önskas, oavsett var den är inhandlad.

Begränst öppethållande på kansliet
P.g.a. sjukdom fortsätter kansliet att ha öppet måndag - torsdag, kl. 08.00 - 09.30

Kommande: 
Årsmöte hålls onsdag 18/2 kl 18.00. Plats meddelas senare…

 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

Välkommen !

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

VIKTIGT 
på grund av ändrade avdragsregler och låg marknadsränta:

1) Se över ditt pensionssparande!
Förändrade avdragsregler gör att du bör se över ditt pensionssparande snarast. 

Boka en tid med oss på banken för rådgivning. 

2) Har du korträntefonden? 
Boka i så fall tid för rådgivning för att se över den tillsammans med oss 

p.g.a. den låga marknadsräntan.


