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Erbjudande - december
Värmande vinterkur

En härlig behandling som innerhåller ett skönt
bubbelbad och därefter en Hot Stone Massage, 
en helkropps massage med varma stenar. 

70 minuter, 800 kr

Unna dina nära & kära 
välbehövliga och sköna julklappar !
Fina presentkort, ljus, tvålar, te m.m. finns i butiken

Välkommen !
Linda Engström

Boka dina tider hos oss 
via hemsidan eller
genom att ringa
tel. 021 - 761 00

Café 66

Norrbyvägen 60, Ramnäs 
Tel. 073 - 920 79 94
www.kafe66.se

1 - 20 december 
öppet varje dag kl. 10 - 18 

julTallRik och goTT kaffe 
serveras i härlig, lantlig miljö!

Här finns också hantverk, konst & loppis

 

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Torsdag 17 december
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Sveriges 

godaste 

knöl

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

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

ef ef
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                                                    Hej! Första advents  ljuset har tänts. Nu är det Lucia som ska firas och både
      det andra och det tredje ljuset ska tändas innan årets sista nummer kommer ut
16 december.   “ När andra ljuset brinner är snart Lucia här. Hon bjuder oss på kaffe och bud om julen bär”

                    “ När tredje ljuset brinner, vi juleklappar syr och vi bakar kakor och har ett fasligt styr “
En del variationer finns både avseende ord i texten och ordningen på verserna men, som vanligt, är var och en salig 
på sin fason och väljer det man är van vid. Dags också för önskelistorna. Där kan man ju ge uttryck för alla sina önske-
drömmar och sedan hoppas att något slår in. Häromdagen såg jag en lista där det, bland önskan om lego och spel, 
också stod “En fin jul”. Av hela mitt hjärta hoppas jag att den önskningen slår in. 
Dags att välkomna kåsören. En trivsam och kunnig man som du har möjlighet att möta ofta om du vill! Att han har en
bakgrund  i Skultuna framgår av kåseriet. Var tror du att han arbetar? Varmt välkommen Stefan Nordin, ordet är ditt!                
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

En Stor Grej
Det är fredagseftermiddag och jag är på väg från Rotarylunchen när jag hör en röst bakom mig. "Där ÄR ju Stefan!"
 Jag vänder mig om och ser en mamma med en pojke i 6-årsåldern. 
"Vi var på biblioteket och du var inte där" säger mamman. "Han ville träffa dig. Det var du som skrev ut hans 
lånekort. Det var En Stor Grej."

Mitt första lånekort var mossgrönt och namn och adress var noga skrivet på skrivmaskin. Jag minns inte hur 
gammal jag var när jag fick det men jag var nog i samma ålder som den lilla killen jag träffade. Vad jag däremot
minns är att det var En Stor Grej. 
Skultuna bibliotek låg på den tiden på Mäster Jacobs väg. Barnavdelningen låg till vänster när man klev in genom 
dörren. Det mörkgröna bordet som stod där är idag blått och står fortfarande på biblioteket.
Den lilla gröna pappersbiten i sin plastficka blev en nyckel till andra världar långt utanför lilla Skultuna. Mina
föräldrar uppmuntrade mig att låna precis så mycket jag ville och det gjorde jag. Biblioteket hade böcker om allt 
jag för tillfället var fascinerad av. Dinosaurier, mytologi, pyramider, cowboys, uppfinningar, UFO:s och riddare.
Jag slukade allt som kom i min väg. Fantasy och Science fiction. Klassiker och deckare. 
Det var bara att välja och vraka.
Stående på en pall lärde jag mig att navigera i kortkatalogens labyrinter och upptäckte hela tiden nya världar att 
besöka. Biblioteket var magiskt.

Med tiden blev det gröna kortet utslitet. Det byttes mot ett vitt som gav tillträde till vuxenavdelningen. Ännu 
fler världar öppnade sig och min kärlek till böcker fördjupades. 
Den första vuxenroman jag lånade var Täcknamn Odessa av Fredric Forsyth. Jag minns än idag hur stor jag kände 
mig när jag cyklade hem med den i väskan. Idag står just det exemplaret, slitet och tummat, i min egen bokhylla.
Jag tror inte det håller ihop för en läsning till men jag ville ändå rädda det när vi var tvungna att gallra det från 
bibliotekets hyllor.

Den första april 2001 började jag arbeta på Skultuna bibliotek. En av de första dagarna kom en av mina gamla 
lärare från högstadiet in. 
"Jaså. Sitter du här Stefan" sa han. Han verkade inte förvånad.  Jag var inte heller förvånad. Innerst inne har jag 
nog alltid vetat att jag ville sitta bakom disken på biblioteket i Skultuna. Sluta cirkeln.

Jag skrivet ut nya lånekort varje dag. Eftersom mina kunskaper i maskinskrivning är begränsade är jag tacksam
för att vi numera gör det på datorn. Jag är också väldigt tacksam att ha ett yrke som ger mig möjligheten att göra 
En Stor Grej. Att få vara den som delar ut nyckeln till andra världar.

"Vet du hur många böcker du får låna?" frågar vi alltid när vi skriver ut ett nytt lånekort.
"Nää" brukar svaret bli följt av en lite orolig blick. 
"Inte fler än du kan bära" svarar vi då.
Och som de bär. Barnen, tanterna, småbarnsföräldrarna och flyktingpojkarna som erövrar ett nytt språk. Ett
litet plastkort kan vara en nyckel och En Stor Grej och när det handlar om böcker kan man bära nästan hur 
mycket som helst.                                                                                                                                       Stefan Nordin





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
                   Lördagar  kl. 11.00  -  15.00

Välkomna !

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Från skottkärra 
till entreprenad 

Hos oss hittar du däck till allt  
Öppet 

vardagar 7 - 16.30 
lördagar 7 - 12 

Välkommen!
Ring eller besök oss. 
Du hittar oss strax norr om 

Ramnäs Centrum, nära Ramnäsgården

Ramnäs Däck & Bandservice AB
Bergslagsvägen 104
tel 0220-355 35
www.dackoband.se

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





För att klara ekonomin söker vi bidrag ur Victoriafonden 
och därför kom Kronprinsessan Victoria, Tomas Brolin, 
Thomas Ravelli och SvT till Hökåsens IP i år. En mycket 
stor dag för föreningen och United. 

Kronprinsessan, Ravelli och Brolin var med och sköt 
straffar och spelade match med United Junior. 

En spelare fick sedan åka med sin familj till Öland och vara 
med på scenen ihop med Ravelli på kronprinsessan 
Victorias födelsedag.

Vi har även sökt bidrag ur Gunnar Nordahls Minne och 
när Gunilla och jag var till Svenska Fotbollsförbundets 
(SvFF) kansli och fick träffa representanter från SvFF och
Tomas Brolin innan landskampen Sverige – Moldavien, 
fick vi beskedet att vi blivit tilldelade stipendiet. Därför 

 I förra numret av  av Skultunabladet fick vi läsa första delen i en artikel om Romfartuna  GIF 
United. Här kommer den andra och avslutande delen.                                        Elisabet Sannesjö

Romfartuna GIF United, del 2

blev det så att en av våra tränare, Gunilla Engström, och 
jag fick åka till Stockholm och vara med på Fotbollsgalan 
i Globen. Som förberedelse för utdelningen av stipendiet
var Thomas Nordahl och ett filmteam ute på en av Uniteds
träningar, vilket visades på Fotbollsgalan.

För fem år sedan startade vi en Fotbollsskola för särskole-
elever, 7 – 12 år, en vecka efter skolavslutningen. De tre 
senaste åren har vi varit integrerade i föreningens ordina-
rie skola genom Landslagets Fotbollsskola. Vi har ledare
från United och föreningens egna lag. För att spelarna ska
komma ut till Hökåsen måste vi hyra en buss som hämtar
och lämnar på det “fritids” som barnen går på.
För tre år sedan kallade vi till ett föräldramöte efter 
fotbollsskolan för att ta reda på om det fanns intresse 
från barnen och deras föräldrar att fortsätta träna och 
bilda ett United Junior. Vi fick positiv respons från för-
äldrarna och sedan dess tränar de en gång i veckan med 
hjälp av tre engagerade föräldrar. 

United junior är 10 spelare som inget hellre vill än att få 
spela matcher mot andra lag, men det är svårt att hitta 
motståndare i deras ålder. Förra året deltog United Junior
på “Romfadagen” och det var deras första matcher. Det
har de gjort i år också, plus att de följer med på FUB-
dagen. Vi har också hittat ett motsvarande lag i Uppsala
som junior varit till och spelat match.
Ett stolt ögonblick 2015 var också när jag, tillsammans 
med United, fick utmärkelsen Årets Romfartunabo! 

Vi tycker det är viktigt att vår målgrupp har en menings-
full fritidssysselsättning och att de får röra på sig.
Fotbollen är inte allt utan den sociala gemenskapen är 
viktigast.

                                                  Eva SörengårdUniteds motto: Vi är alla väldigt olika 
men har lika roligt tillsammans



Julmarknad på Torget i Skultuna
Lördag 12 dec. kl. 10.00 - 13.00 

FÖRSÄLJNING 
av julgranar, kolbullar, grillkorv, fågelfrön, hembakat bröd, hantverk, lotter m.m. 

Rotary säljer marschaller. 
Du skriver ditt namn på den/dom och och de kommer att ingå i ljusvägen till kyrkan.

“Katastroftält” kommer att visas av Rotary

Hjärtligt välkomna!
Arrangörer: Lions Club Skultuna i samarbete med Skultuna kommundelsförvaltning

Medarrangörer: 
Martagruppen, Norrbo församling, Rotary, Naturklubben, Skultuna kyrkokör, PRO,
Scoutkåren, Bengt Andersson (julgranar), Ingrid Holm, Elli Ahlin, Eva-Lena Lind. 

Kl. 11.00     JULSÅNGER 
”Stjärngosseherrarna”, från Skultuna kyrkokör 
och Mixturen sjunger, under ledning av kantor

Gunilla Lindberg. 

Lions Club Skultuna delar ut 
LuCiasmyCKe 
till Persboskolans Lucia

Ljusväg till kyrkan anordnas av skultuna Rotaryklubb
KL 17.00  LUcIaHÖGTId 

i Skultuna kyrka med Persboskolans luciatåg

                      







        

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

KANSLIeTS öppeTTIder:  - se hemsidan som uppdateras löpande

Seriematcher Ishockey Kvarnbackahallen
   Fredag 11/12  kl 19.00  SIS A – Kungsörs IK
   Tisdag 15/12  kl.19.00   SIS A – Sala HK
   Fredag 18/12  kl 19.00  SIS A – IFK Hallsberg

Utförsäljning av skidkläder
Måndagar, onsdagar och fredagar, kl. 09.00 – 11.30 

  Jacka + byxa, seniorstorlek    299: -        Barn- och Juniorstorlekar   199:-
    Udda plagg                             99: -    Skidmössor                           29:-

eFTerLYSNING
Avlagda idrottskläder och skor för att ge till ensamkomna flyktingbarn 
för att ge dem möjlighet att träna fotboll.                   Kontakta kansliet



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

Välkommen att höra av dig!
Conny

kl. 12 - 14

Hos mig kan du 
utnyttja din friskvårdspeng. 

Jag är nu även ansluten 
till Wellnet. 

Friskvårdsbaserad fotvård 
ca 45 min.             600  kr

Fot-och underbensmassage
ca 25 min               300 kr

Fina Friska Fötter

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Ring för tidsbokning 

     Varmt välkomna!   

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com



© Foto: Elisabet Sannesjö



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

Våra direktnummer:

Johan   021 – 16 44 51
Ida                     021 - 16 44 52
Frida 021 – 16 44 53

Faxnummer  021 – 16 44 55

E-post:  skultuna@handelsbanken.se

Johan 
Gustavsson Frida                               

Gunstad
Ida                               

Håkansson

Välkommen!
Eie med personal

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

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

VeCKa 50
måndag   7/12  Korv Stroganoff med ris 
Tisdag   8/12  Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag   9/12  Pannbiff med löksås och potatis
Torsdag 10/12  Skinkfrestelse
Fredag 11/12  Ugnstekt fläskotlett med sås, potatis  

   och grönsaker

Dagens lunch, 79:-          Vardagar kl. 11.00 - 14.00
i dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny veckorna 50 - 51

VeCKa 51
måndag 14/12   Stekt chorizo med dillstuvad potatis
Tisdag 15/12  Stekt fläsk med löksås och potatis
Onsdag 16/12  Chili con Carne med ris 
Torsdag 17/12   Stekt panerad fisk med pikantsås och  

      potatis
Fredag 18/12   Stekt fläskfilé med potatisgratäng 

Veckomenyn för Dagens lunch finns även att hämta i restaurangen 

Välkommen 
till oss!

Tack 
 till alla våra kunder samt övriga som besökte oss 
 under Julmarknaden på Skultuna Messingsbruk 

 Ni var 483 personer som deltog i vår tävling där det gällde att gissa hur långt snöret var. 
 Längden på snöret var 5,55 meter. Närmast var Michaela som gissade på 5,53 meter.

Passa på innan julfirandet 
att boka en tid med oss på banken! 

Vi hjälper till med sparande, försäkringar samt 
finansiering och allt annat som en bank gör. 

 
     

 



Kommundelskontoret
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se
E-postadress till vår myndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

     På “G”

 sKuLTuna KOmmun-
      DeLsnämnD
Nästa sammanträde hålls 16 dec. 
kl. 16.30 på kommundelskontoret 

           sKuLTuna BiBLiOTeK
Ändrade öppettider i december:

Onsdag  2/12, kl. 13 - 16
Måndag 7/12, kl. 13 - 16

Tusen tack till alla er som tagit er tid 
att svara på vår enkät. 

Nu ska vi analysera svaren och se 
hur vi går vidare vårterminen 2016!

Kort rapport från nämndens möte i Romfartuna 11 november
Vid kommundelsnämndens möte den 11/11 i Romfartuna skola besöktes 
nämndsammanträdet glädjande nog av flera boende i Romfartuna. De ställde
väldigt intressanta frågor och uttryckte bland annat en önskan om att bygga 
ett kultur- och allaktivitetshus i Romfartuna. Behovet av utbyggnad av skolans 
och förskolans lokaler samt trafiksituationen på och omkring riksväg 56 togs 
upp. Kommundelsnämnden tackar för de synpunkter som uttrycktes på mötet. 
 

Kommundelsförvaltningen arbetar med hur lokalsituationen för förskolan 
och skolan ska lösas på såväl kort som lång sikt och kommundelsnämnden 
uttryckte sitt stöd för ett kultur- och allaktivitetshus men påpekade att fastig-
hetsfrågor inte ligger under kommundelsnämndens ansvar. Gällande trafik-
situationen på riksväg 56 så lovade ordförande att en skrivelse ska lämnas 
från kommundelsnämnden till Vägverket.                                                                                              

Skultuna kommundelsnämnd

Måndagsklubben
Vi tjuvstartar julfirandet 

måndag 7/12, kl. 16 - 19 i Blå Hallen 
(Persboskolans matsal)

Kl. 16 - 18  Gröt och skinksmörgås serveras
Kl. 16 - 18.30  Julpyssel
Kl. 16.30  Tomten kommer och tar emot barnens önskelistor
Kl. 17 - 18  Julsånger och allsånger med 
   Maria Agstam-Häggkvist och Simon Ludvigsson

Välkomna!

            ÖppnA FÖRSkolAn 
•  Pepparkaksbak! Kom och hjälp oss baka pepparkakor,  
    tisdag 1 december på eftermiddagen och onsdag 2 
    december på förmiddagen.
•  saffransbak! Vi bakar måndag 7 december på för-
  middagen. Ingen sångsamling och ingen Oskar idag!
•  måndag 7 december stänger vi kl. 13. Välkomna till  

 vår måndagsklubb mellan kl.16 - 19 i Blå hallen.
•  Lucia! Onsdag 9 december kl. 10 kommer avdelningen
  Rönnbäret från Persbo förskola och lussar för oss.  

 Kom gärna 10 minuter innan, för tåget går kl. 10. 
  Vi bjuder på fika!
•  stängt måndag 14 december. Vi är på föreläsning.
•  Salabadet! Tisdag 15 december blir årets sista bad.  

 Anmälan till oss. Vi bjuder. Ni badar gratis!
•  Julknytis med dans kring granen! Måndag 21 december  

 har vi knytis här. Har ni/du lust att vara med så kom 
  in till oss och skriv upp er på listan och vad ni/du kan 
  tänka er att ta med er.
•  ändrad öppettid! Tisdag 22 december har vi öppet 
  mellan kl. 9-12.
•  Julstängt på Öppna förskolan! Vi har öppet sista dagen  

 den 22 december (9 - 12) och öppnar igen onsdagen  
 den 13 januari.

GOD JuL & GOTT nyTT ÅR! 
Önskar Anna-Karin, Jeanette & Caroline

Stöd & Service söker vikarier
Är du intresserad av att jobba med människor 
som är i behov av stöd och hjälp i sitt dagliga liv?

Skultuna kommundelsförvaltning, Stöd och Service,
söker vikarier för timanställning i LSS och SOL–boende.
Arbetet innebär arbete dagtid, kvällar och helger.

Du ska vara trygg, ha ett gott bemötande och 
ett flexibelt förhållningssätt. Har du arbetat 
med människor tidigare är det meriterande. 

särskilda krav
Du ska ha fyllt 20 år. Du måste också kunna behärska
svenska språket i tal och skrift.
Körkort och datorvana är ett krav.

Vill du veta mera? Hör av dig till:
Anita Eriksson, samordnare, tfn: 076-569 06 19 
eller 
Brigitte Ejlegård, enhetschef, tfn: 021-39 38 60

skicka din ansökan till anita.eriksson2@vasteras.se 
Obs! Urvalet sker löpande. 

sista ansökningsdag: 16 december
Välkommen med din ansökan!



  
 

    
   

VaLLOnens mÖTesPLaTs
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

Onsdagen den 9 december
kl. 09.00 – 12.00 Julpyssel
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning
kl. 11.00  Högläsning

Torsdagen den 10 december
Skapande aktiviteter inställt
kl. 09.00  Mjukgympa för damer & herrar
kl. 10.00  Styrketräning 
kl. 12.00 – 13.30  Nobellunch. Vi äter 3–rätters  

  på Mormors restaurang
kl. 13.30 – 16.00  Julpyssel
kl. 18.00  Riksbyggen har möte i samlingssalen

Fredagen den 11 december
kl. 09.30  Hänt i veckan 
kl. 10.30  Chigong med Pia
kl. 11.00 – 14.30  Försäljning av blommor och  

  hantverk från mötesplatsen &  
  “snicken”

kl. 12.00 – 13.00  Skultuna Rotary klubb har 
  lunchmöte 

kl. 12.00-13.30  Öppet hus. Informationsträff 75 + 
Du som fyller 75 i år får en inbjudan i brevlådan
Här finns information från uppsökare, mötesplats, 
hemtjänst, föreningar, Vallonen/Solglimten och 
Arosfixare och m.m. Alla är välkomna!
kl. 14.00  Luciafirande från Fryx
Fredagsfika = lussefika efter luciatåget 

Lördagen den 12 december
”V – 75”. Vi spelar på hästar. 

Ge 20 kr till Pia senast den 10 december
kl. 17.00 – 18.00  Vi äter Janssons frestelse &  

  köttbullar, Kaffe & kaka
kl. 18.00 – 19.00  Vi tittar på travet tillsammans

Måndagen den 14 december
kl. 09.00 – 12.00  Golf på innebanan.
   Sista träffen för terminen
kl. 09.30 – 11.00  Förmiddagsmys på 15
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Pepparkaksbak 
  i hobbylokalen

Tisdagen den 15 december
kl. 09.00 – 12.00  I Pad kurs
kl. 11.00   Högläsning på 15 inställd
kl. 09.30 – 11.00  Förmiddagsmys på 15
kl. 13.30 – 16.00  Skapande aktiviteter/Julpyssel

Mötesplatsen tar tacksamt emot 
vinster till lottterier & hembakat bröd 
till Vallonens julfest den 18 december

___________dc____________
Det finns platser kvar på bussresan 

till Nora julmarknad lördag 5 december. Pris 350 kr
___________dc____________

Onsdagen den 2 december
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning
kl. 11.00  Högläsning inställd
kl. 14.00 – 16.00  Åsas mode har klädförsäljning i  

  samlingssalen

Torsdagen den 3 december
kl. 09.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00  Mjukgympa för damer & herrar
kl. 10.00  Styrketräning 
kl. 11.30  Balansträning & gymnastik
kl. 13.00 –15.15 Teknikcafé
Vallonen firar 21–års jubileum kl. 16.30 – 19.00

”Jazz på vinden” 
Du betalar 100 kr för underhållning och silltallrik.
För mer info och anmälan, ring Pia 021-39 39 10

Fredagen den 4 december
kl. 09.30  Hänt i veckan 
kl. 10.30  Chigong med Pia
kl. 12.00 – 13.00  Skultuna Rotary klubb har  

  lunchmöte. Egna ärenden
kl. 13.00 – 14.30  Spelstuga på 15
kl. 13.30  Golfmatch Vallonen - Resmilan
kl. 14.30  Fredagsfika

Måndagen den 7 december
kl. 09.00 – 12.00  Golf på innebanan
kl. 11.00   Högläsning på 15 inställd

Shoppingtur till Erikslund kl. 09.30 – 15.00
Vi åker färdtjänst och vi äter lunch på IKEA.

Anmälan omgående
kl. 17.00  Damklubben har julbord i samlingssalen

Tisdagen den 8 december
kl. 09.00 – 12.00  I Pad kurs
kl. 09.30 – 11.00  Förmiddagsmys på 15
kl. 10.00 – 15.00  Seniorshoppen har rea
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.30  Bingo på nytt sätt i hobbylokalen
För dig som tidigare älskat bingo, men som slutat 
av någon anledning. Efteråt dricker vi kaffe och
följer upp hur det fungerade. Kaffe = 20 kr se äVen sePaRaT annOns Om shÅppen



utgivningsplan för skultunabladet 2016
-  spar annonsen - 

På vår hemsida hittar du även annonsformat och priser. 
Där publiceras också senaste numret och äldre nummer finns i ett arkiv.

På framsidan av varje blad finns kontaktupgifter till oss.
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se


