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När andra ljuset brinner då är Lucia här,
hon bjuder oss på kaffe och bud om julen bär.
Del ur gammal papperslöpare. Konstnär ej angiven.

		
				

Hej!

1:a adventsljuset har tänts! Nu återstår bara tre söndagar till med tända
ljus så är julafton snart här. Däremellan ska Lucia firas. Vi ska njuta av luciasångerna, de levande ljusen
och saffransbullarna. Kanske dags också att fundera på om man ska planera för att bjuda in till en “uppsittu” med familj, vänner eller goda grannar. Några gamla hederliga papperskarameller i granen vore inte
så fel. Koka knäck och baka pepparkakor brukar sprida härliga dofter och julklappsrimmandet lockar ofta
till glada skratt.
Det finns egentligen ingen större anledning till panik inför julen. Vi har rätt gott om tid kvar och behöver
ju faktiskt inte göra allt. Det viktigaste är väl som vanligt att bara umgås och visa lite extra mänsklig värme
mot varandra. Nu ska jag bara julpynta lite, äta en pepparkaka, ringa några vänner och längta till jul...
Kåsör denna gång är en trebarnsmamma som funnits i min närhet hela hösten eftersom hon kommit in på
vår arbetsplats som en räddande ängel när det är mycket att göra - och det blir det allt oftare. Kompetent
både vad det avser trädgård, växter, administration och kundkontakter. Hon hör dessutom till dessa småbarnsmammor som gör väldigt mycket, nästan dygnet runt, och som ändå är ganska fundersam över varför
inte allt hinns med eller varför en del blir bortglömt. Mottag min djupa beundran och välkommen som
kåsör Victoria!
Elisabet Sannesjö

Tankar från Frideborg ...

ansvarig utgivare

Jag heter Victoria Fields och bor med man, tre barn och några husdjur i ett hus i skogskanten i Vagersta.
Här har vi bott sen 1998 då vi av en slump snubblade på vårt lilla torp. Vi hade inte alls tänkt oss ett
eget hus, utan en bostadsrätt i Västerås hade vi siktat in oss på. Men min längtan efter en stor trädgård där jag kunde odla både blommor och grönsaker gjorde att vi, efter lite övertalning från min
sida, till slut hamnade i Frideborg, som vårat hus heter. Jag tycker för övrigt att det är tråkigt att de
gamla husnamnen inte längre finns med i adresserna här ute, det är något fint med att husen har
givits namn nästan som en symbol för hur viktiga de var för människorna som bodde i dem.
Med i husköpet fick vi några gamla fotografier och köpebrev, skrivna med sirligt vacker skrivstil på
stora gulnande ark. De är så vackra att jag har tänkt rama in och hänga upp dem. Det har jag tänkt
sen 1998, men snart så!
Jag har efter några omvägar egentligen inte flyttat så långt. Mina föräldrar bor inte ens två km bort.
Jag kommer ihåg när vi flyttade till Romfartuna. Då var jag 12 år och inte alls imponerad. Jag tyckte
att det var mitt i ingenstans. Urtråkigt och långt till stan, där allt spännande hände! (och nog tog jag
mig in till stan ibland och hittade på tokigheter som tonåring, men det tänker jag inte berätta om här eftersom
mina föräldrar också läser Skultunabladet!)

Min man har flyttat lite längre. Honom ”hittade” jag på en av mina omvägar, då jag spenderade några
år på Irland i Dublin. I år har vi bott i Sverige i 20 år och har tre fantastiska barn tillsammans och vi har
också valt att de ska få växa upp på landet, nära naturen. För även om barnen så småningom säkert
kommer att tycka att det är tråkigt och långt till stan ibland så tror jag att de, när de är vuxna, kommer
att uppskatta vårt val - men en sak är säker - mycket skjutsande blir det när man bor på landet och
har barn med diverse aktiviteter! Men det är det värt.
Nu längtar jag till våren! Finns det något härligare än när de första snödropparna börjar titta fram?
Men först är det dags för julstök och nu åker pyntet och gardinerna fram. Ska jag vara riktigt ärlig så
har jag faktiskt inte tagit ned en av gardinerna från förra året, så det är väl mer en komplettering som
görs. Men till nästa år har jag lovat mig själv att julgardinerna ska ned före midsommar. Vi får väl se
hur det går med det!
En tradition som jag fått med mig hemifrån är att dekorera apelsiner med nejlikor och hänga upp i
dörröppningarna med röda band. Det ger än härlig doft som verkligen är jul för mig
God Jul på er!
Victoria Fields
		

		
		

Skultunabladet trycks av Edita Bobergs AB, ett Klimatneutralt Företag som är Svanen-licensierat,
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Priserna gäller vecka 49 t o m 7/12–14

Skultuna
super

klipp

5k
/st

Tacoskal
ICA. 135 g. 12 st.
Jfr pris 37:04/kg.
Max 2 köp/hushåll.

10k
/kg

Äpple
ICA. Royal Gala.

5990
/kg

Italien. Klass 1.

Nötfärs
ICA. Ursprung Sverige. Storpack.
Jfr pris 59:90/kg.

Välkomna!

in till oss!
Välkommen

Alla dagar 8–21

scanna
MED ICA

Max 12% fetthalt.

På torsdag 4/12 bjude
r vi på vårt traditionella julbord i butiken
mellan kl 10–18.

Krongjutarvägen 17
726 31 Skultuna
Telefon 021-700 51

HANDLA

↲

Julbord i butiken!

Lägg till som favorit
för fler erbjudanden!

Inspireras på ica.se/skultuna

Fortsatta framgångar för Andrea
I Skultunabladet nr 1, 2014, stiftade vi bekantskap med Andrea Ericsson från
Skultuna som vi då kunde gratulera till en guldmedalj. 7 - 8 december 2013
hade hon nämligen vunnit Svenska Mästerskapen i Karate, klassen damer,
kadetter, 14 - 15 år, kumite.
Då siktade Andrea på landslagsuttagning i Stockholm och såg fram mot att
få delta i “Stil VM”, Kofukan Worldcup, i Slovenien i april.
Hur har det gått sedan dess?
Hennes coach på Västerås Karatecenter, Roger Ekholm, som levererat bilderna,
säger så här: “Om vi håller oss till de större tävlingarna så har hon tagit guld på
Swedish Kobujutsu Open i Stockholm, Yushinkai Open i Stockholm, Heian Cup i
Karlstad, DM (distriktsmästerskap) i Arboga och RM (riksmästerskap) i Stockholm.
Utöver guldmedaljerna har hon erövrat flera silvermedaljer. Dem tog hon på Bulldog International Competition i Tallin,
vid Gothenburg International Karate Cup och på SM (Svenska Mästerskapen) i Sundsvall nyligen.
På Stil VM i Slovenien blev det en bronsmedalj. Vid samtliga tävlingar hon ställt upp i under året har hon varit på
prispallen!
Nationellt representerar hon Västerås Karatecenter där hennes tränare heter Enrico Vatteroni. Hon representerade
distrikt mellansverige i Tallin och blev uttagen till NM (Nordiska Mästerskapen) genom landslagets utvecklingstrupp, där
hon numera har en plats. Tyvärr fick hon tacka nej till NM den här gången eftersom det krockade med Stil-VM.
Andrea - vad säger du om dina segrar, framtidsplaner och ditt sociala
engagemang?
“Det är roligt att vinna och en guldmedalj är alltid en merit, men nu är
utmaningen i de internationella och större tävlingarna lockande. Att få
silver eller brons i dem har också känts bra!
2014 var det preminär för mig att tävla utanför Sverige och de nordiska
länderna. Mitt nästa stora mål är SM i mars och så håller jag tummarna
för att få vara med i NM och EM med landslaget!
Jag pluggar fortfarande på Viksängsskolan, där jag är ordförande i
skolrådet, och vill sedan söka till Riksidrottsgymnasiet i Haninge.
Jag är också engagerad i “Here 4U” och vill gärna göra vad jag kan
för att förbättra skolan och bidra till en drägligare tillvaro för utsatta
kamrater.”
Andrea på prispallen vid Karate SM

tfn 021-706 54 och 070-511 11 95

Elisabet Sannesjö

VIKTIGT - se över ditt pensionssparande före årsskiftet
Förändrade avdragsregler gör att du bör se över ditt pensionssparande före årsskiftet.
Boka en tid med oss på banken för rådgivning.

Tack till alla 524 personer ...

som var med och tävlade hos oss under Skultuna Julmarknad, 21 - 23 november.

Rätt resultat var 3 111 kr. Grattis till vinnarna !
1:a pris Elias Falk
2:a pris Eva Klasson
3:e pris Maja Nordlöf

som gissade på 3 123 kr
som gissade på 3 125 kr
som gissade på 3 095 kr

Vi har ringt vinnarna
som är välkomna att hämta
sin vinst här på banken !

Kom och testa att spela innefotboll med ett glatt gäng
Vi ses på fredag morgon 5 december, kl. 07.00 - 08.00 i GA-hallen. Ung som gammal,
kille eller tjej. Alla är välkomna!
Våra direktnummer:

Johan
Emelie
Frida

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

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Välkommen !
Johan
Gustavsson
Emelie
Frida
Strandh
Gunstad
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

På livets stig du traskar och går
Kanske med värkande fötter och tår
Till Sophie du gärna stegen styr
Du får ljuvlig massage och pedikyr
Sophie Söderqvist

Diplomerad Medicinsk
fotvårdsspecialist

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

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.
Öppet: Vardagar kl. 08.00 - 17.00

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

Några bilder från Julmarknaden på “Bruket” 21 - 23 november
©Text & bild: Elisabet Sannesjö

Den traditionella julmarknaden på “Bruket” blir bara bättre och bättre!
			I år trotsade den regn och rusk med ett fint utbud och trevliga företag och föreningar som sålde allt från julpynt och
			halmbockar till bruksvaror, kläder och delikatesser. När det är ruggigt väder kan ett leende värma och sådana var det
			gott om. Heder åt alla medverkande som höll så hög kvalitet både på varor och bemötande!
Många besökare kom förväntansfulla och åkte nöjda, för att säkerligen komma tillbaka nästa år igen - oavsett väder!

Lions gjorde som vanligt en fin insats med
att sköta parkeringar. Bengt Andersson i
samspråk m. besökaren Håkan Svensson.

Perssons Delikatesser från Valskog/Köping - troget på
plats med många godsaker och fina julkorgar. Inne på
Halmbockar från Gävle. Honung och får- Messingsbruket handlades det glatt och Handelsbanken
skinn, både från Romfartuna o. Haraker. var på plats med tips och tävling.
Skultuna Damklubb var en av dem som hade lotteri.

Varsågod! Här kommer utgivningsplanen - att spara för nästa års annonseringar

Julmarknad på Torget i Skultuna
Lördag 13 dec. kl. 10.00 - 13.00

FÖRSÄLJNING av julgranar, korv, kolbullar, fågelfrön, hembakat bröd, hantverk, lotterier
och marschaller för ljusvägen till kyrkan. SKULTUNA BRANDKÅR finns på plats.
Kl 11.00 JULSÅNGER ”Stjärngosseherrarna”, från Skultuna kyrkokör under ledning av
kantor Gunilla Lindberg. Lions Club Skultuna delar ut ”Luciasmycke” till Persboskolans Lucia.

Ljusväg till kyrkan anordnad av Skultuna Rotaryklubb.

Kl 17.00 Luciahögtid i Skultuna kyrka med Persboskolans luciatåg

Välkommen!

Arrangörer:
Lions Club Skultuna i samarbete med Skultuna kommundelstjänst
Medarrangörer:
Martagruppen, Norrbo församling, Rotary, Naturklubben, PRO, Scoutkåren,
Skultuna kyrkokör, Brandkåren, Bengt Andersson (julgranar)

OBS! Lions loppis har öppet lördag 13 december kl 11 - 13 i Brännugnsbacken

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

Bostad önskas hyra
Önskar hyra hus eller lägenhet i Skultuna eller dess
närhet. Minst 3 rum och kök. Hyra i 1:a eller 2:a hand
för längre eller kortare tid.
Välkommen att kontakta Ina: tel. 073 - 527 28 34

Fastighetsmäklare är ett fantastiskt yrke ...

... och år 2015 är det dags för mig att bredda min kompetens!
Jag ska studera och lära mig mer om lokaler och uthyrning (kommersiella fastigheter)
för att kunna utveckla mig och min verksamhet.
		 Under studietiden kommer jag fortfarande att kunna erbjuda skrivuppdrag o.s.v. för
		 bostadsöverlåtelse och med min nya samarbetspartner inom juridik kan vi numera
även erbjuda hjälp med samboavtal, testamenten,
bouppteckningar och andra familjerättsliga avtal.

God Jul !
Välkommen 2015 !
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.

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

Skultuna - Romfar tuna - Haraker
Onsdag 3/12 i Mariagården, Skultuna
15.30-17.40 Tonfisskar, pyssel och övning
16-17 Sånglärkor, övning
18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Torsdag 4/12 i Klockargården, Romfartuna
13.15-15.00 Kyrkis!
Torsdag 4/12 i Mariagården, Skultuna
18.30 Vuxenpyssel
Torsdag 4/12 i Harakers prästgård
19.30 Harakerskören, övning
Söndag 7/12 i Mariagården Skultuna
10-14 Klädbytardag för barn, se annons!
18.45 Skultuna Vokalensemble, övning
Söndag 7/12 i Skolmuseét Skultuna
14.00 Adventsgudstjänst, Gisela Hellberg
I samarbete med hembygdsföreningen
Måndag 8/12 i Mariagården, Skultuna
09.30 Martaklubben
15.00 Mellis
Måndag 8/12 i Romfartuna kyrka
19.00 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 9/12 i Mariagården, Skultuna
10.00 Mixturen, övning
18.00 Ungdomarnas Julfest
Onsdag 10/12 i Mariagården, Skultuna
14.00 Skultuna arbetskrets, Pernilla Linered
15.30-17.40 Tonfisskar, pyssel och övning
16-17 Sånglärkor, övning
18.45 Skultuna kyrkokör,övning
Onsdag 10/12 i Romfartuna kyrka
15.00 Luciafirande - Romfartuna förskola
Maria Agstam Häggkvist
Torsdag 11/12 i Romfartuna kyrka
17.00 Luciafirande - Romfartuna skola
Maria Agstam Häggkvist
Torsdag 11/12 i Harakers prästgård
19.30 Harakerskören, övning
Fredag 12/12 i Harakers kyrka
08.00 Luciafirande - Harakers förskola
Oskar Lässman
ett stort tack till alla som bidragit med 3350:vid julförsäljningen / Skultuna Arbetskrets

Lördag 13/12 på Skultuna torg
11.00 Stjärngossarna på torget
Lördag 13/12 i Skultuna kyrka
17.00 Luciafirande - Persboskolan
Cathrine Tegerstrand
Söndag 14/12 i Mariagården Skultuna
14-15.30 Adventskafé med konstutställning
skapad i våra barnverksamheter. Underhållning av Sånglärkorna och Tonfisskarna.
Gunilla Lindberg , Cathrine Tegerstrand
Måndag 15/12 i Mariagården, Skultuna
09.30 Martaklubben
12.00 Soppa med bön
Måndag 15/12 i Romfartuna kyrka
19.30 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 16/12 i Mariagården, Skultuna
09.40 Mixturen, gemensam avfärd för övning
i kyrkan kl 10.00
Onsdag 17/12 i Mariagården, Skultuna
15.30 Tonfisskar, samling
16.00 Sånglärkor, samling
Onsdag 17/12 i Skultuna kyrka
17.30 Julbön och krubbvisning för alla!
Sånglärkorna och Tonfisskarna medverkar
i psalmsången. Maria Agstam Häggkvist
18.45 Skultuna kyrkokör, övning
Torsdag 18/12 i Klockargården, Romfartuna
13.15-15.00 Kyrkis!
Torsdag 18/12 i Harakers prästgård
19.30 Harakerskören, övning
Fredag 19/12 i Romfartuna kyrka
08.00 Julavslutning med Romfartuna skola
Maria Agstam Häggkvist

HARAKERS STIpENDIEFOND
du som har avslutat grundskolan
och fortsatt studera, som bor i
Harakers socken och inte sökt
tidigare, kan ansöka om stipendium
ur Harakers Stipendiefond.
Sista anmälningsdag den 14/12
till Anneli Wallsargård
tel. 070-742 54 21

VÄ L KO M M E N T I L L N O R R B O F Ö R S A M L I N G -

VuxENpYSSEL

Torsdag 4/12 kl 18.30 i
MARIAGÅRDEN
Kom och prova något nytt
eller ta med dig något eget.

ADVENTSGuDSTJÄNST

Söndag 7/12 kl 14.00

I SKOLMuSEéT, SKuLTuNA
Vallonvägen 20, i sammarbete
med Hembygsdföreningen.

ungdomarnas JuLFEST!
Tisdag den 9/12 kl 18:00 i
MARIAGÅRDEN

Terminens sista ungdomskväll
firas med god stämning,
underhålllning och julmat!

KYRKIs
i

ROMFARTUNA

BARNLOppIS pÅ MARIAGÅRDEN I SKuLTuNA
Söndagen den 7 december 10-14
Vill du sälja barnkläder, barnartiklar och leksaker till förmånliga priser?
Boka bord kostnadsfritt hos Frida Häggström på 070-7422112.
Skänk gärna en slant av era vinster till familjer som behöver en
hjälpande hand till jul. Insamling sker till Frida när ni går hem.

LuCIAFIRANDE

lördag den 13/12 kl 11.00

pÅ SKuLTuNA TORG

Stjärngossarna

ADVENTSKAFé

MED KONSTuTSTÄLLNING
Söndag 14/12 kl 14-15.30 i
MARIAGÅRDEN SKuLTuNA

värmer oss med toner!

LuCIAFIRANDE

Konstverk skapade av barnen
i våra barnverksamheter.

SKuLTuNA KYRKA

Underhållning av
Sånglärkorna och Tonfisskarna.

lördag den 13/12 kl 17.00 i

Persboskolans Luciatåg
Cathrine Tegerstrand

Gunilla Lindberg
Cathrine Tegerstrand

Torsdag 4/12 & 18/12
i KLOCKARGåRden
klockan 13.15-15.00

Julbön och krubbvisning för alla!

Onsdag den 13/12 kl 17.30 i

SKuLTuNA KYRKA
Sånglärkorna och Tonfisskarna
medverkar i psalmsången.
Maria Agstam Häggkvist

Vill Du sätta extra guldkant för en familj i jul?
Vi tar gärna emot presentkort
på tex Ica, Sf-bio, kläder...
Sen delar vi ut till familjer som
behöver det där lilla extra.

På julmarknaden den 13/12
så kommer Församlingsrådet
att stå på torget och sälja bröd
m.m. till förmån för Svenska
kyrkans internationella arbete.
hjälp
Därför behöver vi Din
saft
lt,
sy
d,
brö
med att få in
en.
ad
rkn
ma
jul
att sälja på
ra?
Vill Du vara med och bid

Lämna gärna in det du vill bidra
med till Mariagården i förväg.
Vi har kyl och frysmöjligheter.
Senast torsdagen den 11/12.
Tack på förhand.
Tillsammans kan vi göra skillnad!

Julblomma!
Vi vill gärna önska våra äldre
församlingsbor en riktigt
GOd JUL.
Under vecka 50, med start
den 9 december, kommer vi
på besök från norrbo församling och Lions Club,
Skultuna och överlämnar en
julblomma till alla er som har
fyllt 80 år och däröver.
Vi från norrbo församling
och Lions Club Skultuna önskar även alla er andra en God
och Fridfull adventstid.

- E N D E L AV S V E N S K A K Y R K A N VÄ S T E R Å S

ViVisäljer,
monterar
säljer, monterar
renoverar
ochoch
renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och
kaminer
kaminer.
Vi utför
ävenmurVi utför
även
muroch
och putsarbeten

putsarbeten

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

Företagare
i Skultuna, Romfartuna och Haraker

Kort rapport
från årets sista medlemsmöte

“Samverkan & framtid”
som hölls torsdag 27 nov. kl. 18.30 - 20.30

Representanter för 17 företag, föreningar och kommundelsförvaltningen möttes och lyssnade till Maria
Sjöstrand från Sjöstrand
Utvecklingskompetens AB.
Maria pratade bl.a. om samverkan som nyckel till bättre
och roligare affärer och gick
igenom olika former för samverkan, från lösa nätverk till
gemensamma bolag.
Sedan föreningen återuppstod 2011 har vi ägnat oss åt
det medlemmarna i första
hand ville, nämligen träffas
för att utbyta information
och samtidigt få kunskapstillskott. Det ska vi fortsätta
med, men nu är det dags att
ta nästa steg. Vi diskuterade frågor som t.ex. lokalbehov
både för oss och andra, olika sätt för att presentera oss
och våra medlemmar bättre, behovet av effektivare
samverkan med kommundelen och vad som hände med
ortsanalysen. Fortsättning följer på årsmötet!

Boka in!

Föreningens årsmöte hålls torsdag 29 januari 2015
på Å-caféet i Messingsbruket, Skultuna.
Se kommande annons i Skultunabladet

God Jul & Gott Nytt år
Skultuna Företagarförening

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Tel. 021 - 39 39 10

Bussresa till Örebro & Wadköping
Söndagen den 14 december

Pris 350 - 400 kr beroende på antal resenärer.
I priset ingår resa, förmiddagskaffe utanför eller i
bussen och kvällsmat.

Bindande anmälan senast den 8 december
Tel: Pia, 021-39 39 10, Catarina 021-39 36 35

Hålltider:

		
kl. 09.00 Skultuna, Vallonens mötesplats
Vallonvägen 15. Bussen stannar vid nedfarten till Vallonen
Ca: 11.00 Fikastopp före avsläpp vid Mariebergs
		
köpcentrum ca: 11.00 – 12.30
kl. 12.30 Avfärd till Wadköping
kl. 12.50 - 15.00
Gammeldags julmarknad i Wadköping
kl. 15.00 Avfärd från Wadköping till Svampen
kl. 15.30 – 17.00
Kvällsmat: Vi äter ”Hamburger-buffé”
på restaurang Svampen
Kl. 17.00 Hemresa
Resan är ett samarbete
mellan Vallonens mötesplats och Rönnbys mötesplats

Har du hört talas om
de tre viktiga faserna i mannens liv ?
1) Först tror han på Tomten
2) Sen tror han inte på Tomten
3) Till sist är han Tomten

Frisör & Shop

Skultuna Spa har nu en ny logga!
Från och med nästa nummer av
Skultunabladet är det den du
kommer att se här!

Julen närmar sig med stormsteg!
Tänk på att boka din behandling hos mig i god
tid. Många fina julerbjudanden finns i salongen.
Jag har semester 23 december - 8 januari.

Välkommen
till en frisör nära dig
- för hela familjen !
Rose-Marie Alm

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Bra julklappar ... eller varför inte komma

och slappna av i julstressen

Fina presentkort ... men även ekologiska
			
		
			

Till sist

			

hudvårdsprodukter från
Care of Gerd som tillverkas
i Lappland.
... glöm inte att friskvårdspengar även gäller massage

Välkommen!
Linda Magnusson

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

Nu är den bygdens!

Förhandlingarna med Svenska kyrkan om
Harakers Prästgård är nu avslutade och ett
avtal är påskrivet.

Från 1:a januari 2015 tar Harakers Bygdegårdsförening över driften av Prästgården
och den blir Harakers Bygdegård.
Nu måste vi bara fylla den med aktiviteter.
Hembygdsföreningen kommer fortsatt att
ha sina samlingar och aktiviteter i Bygdegården. Även kyrkan kommer att använda
den som tidigare, men det finns plats för
mycket mera. Det kommmer t.ex. att vara möjligt att boka Bygdegården för fester, kurser m.m.
Har du idéer eller vill bli medlem så är du välkommen att kontakta någon av oss i den
nybildade föreningen, Harakers Bygdegårdsförening.
Föreningens interimsstyrelse består av: Inga-Lill Karlsson, Anneli Wallsargård,
						
Margau Wohlfart-Leijdström, Inge Dahlqvist,
						
Karin Karlström och Wilhelm Arnör.
Boka redan nu in lördag 24 januari för invigning!
Harakers Bygdegårdsförening/ g.m. Margau Wohlfart-Leijdström

Försäljningsställen i Romfartuna: Igelsta och Aros Handelshus AB i Vagersta

Ved för värme och trivsel !
Några prisexempel:

Björkved,1 m3-säck på pall. Hämtpris 550:-. 700:- utkört i
Västerås
Tillfälligt parti ved i småsäckar, 40 liter.

1 pall med 66 säckar, 3.200:- inkl. hemkörning inom Västeråsområdet

2:a sortering torr blandved. Från 380:-/m3, hämtpris
Välkommen!

Johan Elander
0722-97 31 57

Lars Hammarsten
070-654 64 81

www.romfartunaved.se

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

Skridsko-KUL i Kvarnbackahallen

Lördagar kl 08.30 - 09.30. Barn i alla åldrar är varmt välkomna!

Tack!

Vi vill tacka alla våra supportrar för att ni använder spelarkortet på Svenska Spel och därmed
ger oss chansen att få vara med och dela på de pengar som Svenska Spel delar ut till svensk
ungdomsidrott.

Begränsat öppethållande på kansliet

Kansliet håller semesterstängt 3 - 12 december.
På grund av sjukdom har vi därefter endast öppet måndag - torsdag kl. 08.00 - 09.30
Fredagar stängt som vanligt.

© Foto: Elisabet Sannesjö

Julmarknad

vid Harakers Prästgård
Lördag 6 december, kl.13.00 - ca 16.00
Tunnbrödsbakning Loppis Försäljare
Handelsboden är öppen
Ponnyridning Chokladhjul Lotteri m.m.
Skytteföreningen medverkar
Underhållning med julsånger
Tomten kommer till barnen !
Hamburgare Varm korv
I Prästgården: Kaffe och saft med hembakat

Hjärtligt välkomna
Harakers Hembygdsförening

Dagens lunch, 75:Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 50 och 51
Vecka 50

Lördag 20 december
kl. 17.00
Julsånger & jultallrik

Skultunasångarna underhåller med
julsånger och det bjuds på jultallrik.
Vi behöver veta
hur många jultallrikar vi ska göra!
Ring gärna senast 18 december
och berätta att ni kommer.

God Jul!

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

Måndag 8/12
Tisdag 9/12
Onsdag 10/12
Torsdag 11/12
				
Fredag 12/12
				

Julkorv med senapssås och potatis
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Kycklinggryta med ris
Stekt, panerad fisk med potatis och
citronsås
Revbensspjäll med sås, potatis och
äppelmos

Måndag 15/12
Tisdag 16/12
Onsdag 17/12
			
Torsdag 18/12
Fredag 19/12

Köttbullar med stuvade makaroner
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Julskinka med pressad potatis och
rödbetssallad
Moussaka
Kreolsk köttgryta med ris

Vecka 51

Välkommen!
Eie med personal

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Öppna förskolan

• Pepparkaksbak! Måndag 8 december bakar vi pepparkakor.
		 Kom och baka med oss!
• Salabadet! Tisdag 9 december är det sista badet för i år.
Kommundelskontoret
Anmälan till oss. Ni badar gratis!
Tel. 021 - 39 38 00
• Lussefika! Onsdagsfrukosten 10 december blir istället Lussefika
www.skultunakommundel.se
		 med glögg och saffransbulle.
• Luciafirande! Onsdag 10 december kl. 09.30 kommer avdelning
På “G”
Rönnbäret från Tibble förskola hit och lussar för oss.
biblioteket
		 Kom gärna lite innan eftersom tåget startar kl. 09.30.
Nu finns julens alla böcker att låna!
• Julknytis! Måndag 15 december har vi ett julknytis här på Öppna
Här finns både fina bilderböcker, kok		 förskolan kl. 11.30. Vi har en lista där man skriver upp vad man
böcker och pysselböcker. Välkomna!
		 kan tänkas ta med sig till bordet.
Tisdag 9 dec. stänger vi kl. 15.00
• Julstängt! Vår sista öppetdag innan jul är onsdag 17 december.
på grund av utbildning.
		 Vi öppnar som vanligt igen måndag 12 januari.

•

Familjecentrum

God Jul och Gott Nytt år

BARNLOPPIS

Jeanette, Anna-Karin & Caroline

på Mariagården i Skultuna
Söndag 7 december, kl. 10 - 14

önskar vi alla stora som små!

Välkommen till Vallonens 20-års jubileum
Onsdag 3 december

(annons i förra Skultunabladet)

Vill du sälja barnkläder, barnartiklar
och leksaker till förmånliga priser? kl. 10.00 - 12.00 Presentationer, bildspel, fotografier i samlingssalen ”Vi bjuder på dryck & aptitretare”
Boka bord kostnadsfritt hos
Frida Häggström, tel. 070-742 21 12 kl. 12.00 – 13.30 Jubileumslunch i Mormors restaurang.
Boka lunch om Du inte äter i restaurangen varje dag.
		
Skänk gärna en slant av era vinster 		
Pris för lunch 65 kr.
till familjer som behöver en hjälpande 		
Telefon: 076 204 74 40. Ring tidigt på morgonen!
hand till jul.
kl. 13.30 – 15.30 Personalen bjuder på Julkabare med kaffe & tårta
Insamling sker till Frida när ni går hem

VÄLKOMNA!

•

Allmänhetens istider
Tiderna finns anslagna
på hemsidan och i ishallen

kl. 16.30
Pubafton med jubileumstallrik och bildvisning
		
av Stig Svärd, Pris 50 kr
kl. 18.00 – 19.30 Bildvisning av Stig Svärd ”Äldrevården genom
tiderna”

		

Se även separata annonser om:

• Vallonens bussresa till Örebro & Wadköping, 14 december
• shÅppen, butik för återanvändning

Några bilder från Måndagsklubben 3 november 2014

Måndagsklubben 3 november hade spök- och halloweentema med pyssel,
spökgymnastik och spökvandring på programmet. Tack till alla som kom!

Måndagsklubben
1 december får
du veta mer om i
nästa nummer!

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Telefon 021 - 39 39 10

Torsdagen den 4 december
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 11.00 – 11.30 Styrketräning
kl. 13.00 – 15.00 Teknikcafè

Torsdagen den 11 december
kl. 09.00 – 12.00 Julpyssel
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 11.00 – 11.30 Styrketräning
kl. 13.00 – 15.00 Teknikcafé

Fredagen den 5 december
kl. 09.45
VLT – läsning
kl. 10.45
Chi gong med Pia
kl. 13.00
Nyhet ”Kortspel”
		
Vi ses på 15 och spelar kort
kl. 14.30
Fredagsfika

Fredagen den 12 december
kl. 09.45
VLT–läsning, Anna- Britta
kl. 12.00 – 13.00 Skultuna Rotary klubb har
lunchmöte
kl. 14.00
Luciatåg från Fryx musikklasser.
Lottförsäljning!
		
Skultuna/Västerås Damklubb
bjuder på Lussefika i Mormors
Restaurang. Obs, kom i god tid!

Måndagen den 8 december
kl. 09.00 – 12.00 Golf
kl. 11.00
Högläsning
kl. 09.00 – 11.00 Julpyssel
kl. 13.30 – 16.00 Julpyssel
kl. 13.30
Bingo
Tisdagen den 9 december
kl. 11.00
Högläsning
kl. 09.00 - 12.00 I Pad
Onsdagen den 10 december
kl. 10.00
Styrketräning
kl. 10.30
Årets sista balansträning
kl. 11.00
Bollkul med Helge
kl. 11.30 – 13.00 Nobellunch
Ring och boka i restaurangen om
		
		
		
kl. 13.30

du inte brukar äta där varje dag.

Telefon: 076 204 74 40
Pris 65 kr
Filmvisning

Måndagen den 15 december
kl. 09.00 – 12.00 Golf
kl. 11.00
Högläsning
Tisdagen den 16 december
kl. 11.00
Högläsning
kl. 09.00 -12.00 I pad avslutning på biblioteket
kl. 16.00
Kulturpub: Biljett med risgryns
gröt, skinksmörgås, kaffe och
pepparkaka, 60 kr
kl. 17.00 sjunger trubaduren
Piere Nilsson in julen
Onsdagen den 17 december, kl. 14.00
Johan B Andersson sjunger Julvisor.
Biljett med kaffe & fikabröd 40 kr
”Julklappsbyte”. Ta med Dig en inslagen julklapp
värde 20 kr eller kontakta Pia eller Lillemor för att
ge en klapp till julklappsbytet.

Förhandstips! Planera in Vallonens Julfest i almanackan fredagen den 19 december

kl. 11.00 – 14.00 Lotteri, brödförsäljning
		

Pengarna från försäljningen går till de boendes årliga dagsresa till Lagersberg)

kl. 12.00 – 13.30 Jultallrik i Mormors restaurang.
		

kl. 12.45
kl. 14.00

Ring och anmäl Dig om Du inte äter på restaurangen varje dag

“Fotbollsgrabbarna” sjunger julvisor i matsalen
Stig Svärd visar bilder från året som gått. Vi dricker kaffe & äter Ris a la Malta

Efterlysning!

Kan/vill Du baka till brödförsäljningen den 19 december? Märk påsen, asken med vad den innehåller.
Lämnas till Lillemor eller Pia på mötesplatsen. Tack på förhand!

Julbord i Värdshuset

29/11-21/12

425 kr/pers
Barn 15 kr/år
t.o.m. 12 år

Besök vår
Luciamark
na
& Luciakon d
sert
13-14/12

Läs mer på salasilvergruva.se
Boka på 0224-677 260 eller bokning@salasilvergruva.se

