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    Hej! 
    Jaha, så var det dags för ketchupeffekten igen då. Först händer ingenting, 
sen händer ingenting och så kommer allt på en gång. För min del handlar det just nu om att jag inte (trots 
alla signaler) hunnit fatta att julen snart är här och dessutom övergången till ett nytt år. Hög tid att planera! 
Om det känns panikslaget med julmaten kan du i allafall ta det lugnt med potatisen. ICA har och SG:s Potatis 
från Hedemora kommer att vara på plats 22 december - se annons i nästa nummer.

På nästa sida ser du utgivningsplanen för nästa år. Spar den! Den kan vara bra att ha.

Innan nästa nummer kommer ut har vi hunnit passera Nobeldagen den 10 december, 2:a och 3:e advent och
Luciadagen 13 december. Ett par julmarknader återstår också i kommundelen. Lions annonserar i detta nummer 
om julmarknad på torget lördag 9 december och Harakers Hembygdsförening och Bygdegårdsförening annonserade 
i förra numret om att man har julmarknad söndag 10 december. Mycket nöje önskar jag alla som besöker dessa
lokala marknader för att insupa lite julstämning, se vad engagerade ortsbor kan erbjuda och möta vänner och bekanta!

I nästa nummer är det dags att önska god jul, berätta om när man har öppet i sin verksamhet och kanske 
vad som händer de första två veckorna 2018 då inget blad kommer ut!

Kåsör denna gång är en kvinna som är mycket uppskattad av många, och inte minst barnen, i Romfartuna. Trygg, 
pålitlig, kunnig och alltid med ett vänligt ord till hands har jag mött henne flera gånger på Romfartuna förskola. 
Tack och lov att vi har så fina förskolor att lämna våra minsta till när föräldrarna ska jobba för att få vardagen att 
gå ihop och tack Malin för att du tog dig tid att skriva några rader på denna sida!
 
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Planerar du Fest & Firande 
för upp till 200 personer

Hos oss finns lokaler av olika karaktär och storlek!
Vi berättar gärna om Herrgården, Mejeriet, Isladan och Lådan.

Be om offert eller boka tid för ett besök! 

 FÖR BOKNING OCH INFORMATION: telefon 0700 06 46 80 eller bokning@svana.se

Välkommen!Välkommen!

Det blev Romfartuna i allafall ! 
När jag var barn tillbringade jag de flesta somrarna i Lycksta och jag har många härliga barndomsminnen 
därifrån. Vi var ett glatt gäng från stan som cyklade gata upp och gata ner, köpte godis i kiosken på 
lördagarna och var med på alla danser som anordnades på dansbanan. Som tonåring var det roligare 
att vara i stan med kompisarna när resten av familjen flyttade ut till stugan och inte trodde jag då att 
jag skulle bosätta mig i Romfartuna som vuxen. Men så en sommar för 20 (!) år sedan träffade jag en 
riktig ”Romfakille” och plötsligt bodde vi här ute. Jag kände mig lite vilsen och visste inte riktigt vad jag 
ville göra med mitt liv. Vi fick barn, en dotter, och då insåg jag, att det är ju barn jag vill arbeta med. 

Jag började att studerade till lärare för tidigare åldrar och efter att ha arbetat en sväng på Tibble förskola 
i Skultuna, och fått en dotter till, så blev jag erbjuden en tjänst på Romfartuna förskola. En förskola som 
ligger otroligt vackert och har en utemiljö som är som gjord för att skapa fantasifulla lekar, det kunde jag 
inte tacka nej till. Jag ser det som en stor förmån att få lära känna barnen när de börjar förskolan som 
små och att få se deras utveckling hela vägen till årskurs 3. Nu vinkar jag till skolbarnen lite på håll, byter 
några ord och får en och annan kram på vägen till och från förskolan.  

Det finns många barn här i Romfartuna, så många att skolan och förskolan inte längre får plats tillsammans
i skolhuset. Arbetet med att färdigställa paviljonger till förskolan är äntligen avslutat och under hösten 
flyttade vi in i nya fina lokaler. Vi börjar komma i ordning på våra tre avdelningar, Kultingen, Lammet och 
Kalven. Köerna till många förskolor är långa, men jag passar på att tala om att vi har några platser kvar. 
När ni läser det här har vi precis haft invigning av lokalerna, jag hoppas att vi sågs där! 

Malin Räms 

E-post: info@skultunabladet.se     Telefon 021-470 99 00      Hemsida: www.skultunabladet.se
På Bladets första sida står alltid aktuell inlämningstid och datum för nästa nummer

Välkommen att synas lokalt och lite till !



 

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

Under mellandagarna är kontoret stängt 
Det innebär att vi har öppet 

sista dagen före jul, fredagen den 22 december 
Vi är åter på plats den 2 januari 2018 

Ni når oss på telefon 021-16 44 50 under mellandagarna, 
alternativt hänvisar vi till kontoret på Emausgatan i Västerås 

om ni har brådskande ärenden

Vi vill även passa på att önska alla 
en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Välkommen!

   Öppet: Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

             Svenne      

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. 

Välkomna !

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

putsarbeten



En titt på Sri Lanka
Som sagts tidigare var jag på utlykt för ett par veckor sedan tillsammans med min man och ett par goda vänner. 
November har visat sig vara en bra månad för sådana tilltag. Dels är vi dödströtta efter allt föregående slit och 
behöver sol och vila. Dels är november en ganska knepig månad. För mig känns den mest som en uppförsbacke 
innan december tar plats med adventsljus, härliga traditioner och natten då allt vänder mot ljusare tider igen. 
Förra året berättade jag lite om Cuba och årets dessförinnan om Laos. Nu är det dags att dela med sig av några 
rader om Sri Lanka. Först lite fakta i korthet: 
Formellt heter landet Demokratiska socialistiska republiken Sri lanka och är en 
önation sydöst om Indien. Det 48 km breda Palksundet skiljer länderna åt.  
På Sri Lanka bor ca 21,5 miljoner innevånare på en yta av 65 610 km2.

Att jämföra med Sveriges yta: 447 435 km² 
Buddhismen är den dominerande religionen, eller rättare sagt livsåskådningen.
Den representeras av de fyra löven (från bodhiträdet) runt lejonet i deras flagga 
och den gula färgen. Det gröna fältet symboliserar den muslimska minoriteten 
och fältet i orange representerar den hinduiska minoriteten. 
Flaggan antogs 17 december 1978.

Från 1796 var landet en brittisk koloni som fick sin självständighet som staten 
Ceylon 1948. 1972 blev landet en republik med namnet Sri Lanka.
Landets valuta heter lankesisk rupie och det är tillåtet att föra med sig högst 
5000 lankesiska ruper in och ut ur landet. Det låter mycket men är bara en 
mindre summa. 
Visum krävs för inresa och det ordnade vi via Sri Lankas ambassad i Stockholm.
Vår flygresa startade på Arlanda och efter en mellanlandning  i Dubai kom vi 
till Bandaranaike International Airport norr om huvudstaden Colombo. Därifrån 
åkte vi till Beruwala som fick bli vår utgångspunkt i landet under hela vistelsen.

Under ett par dagar reste vi inåt landet, där vi bland annat besökte Kandy, där Den Heliga Tandens Tempel ligger 
precis vid den lika heliga sjön. Utanför finns sedelärande som t.e.x den med munken som rev ner engelska flaggan 
och sa att nu fick det vara nog, statyn över nationens fader, Senanayake, den förste preminärministern. Blommor 
för att hedra Buddha fanns att köpa och barfota köade vi för att komma så nära tanden som möjligt

 

Text & foto: 
Elisabet Sannesjö

Vi åkte också söderut till staden Galle. Norr om den staden hittade vi ett litet anspråkslöst men ack, så lärorikt och 
gripande museum. Innan det besöket var vi inte på det klara med hur Sri Lanka hade drabbats av tsunamin. Vi hade 
hört mest om Thailand eftersom det var många europeer som vistades och drabbades där. Efteråt visste vi bättre. Vi 
mötte en kvinna som byggt ett par enkla skjul med plåttak för att där visa bilder, berättelser och teckningar från 
människor och tidningar. Hennes hus hade stått precis på den platsen och hennes brors grav fanns där. Sri Lanka
hade drabbats hårt. 50.000 människor dog. Stora områden ödelades. Järnvägsspåren förvreds i absurda former...

En tur i båt genom mangroveträsk, ut på en mycket stor sjö, visade oss att även på små holmar kunde man hitta 
tempel och affärer på pålar där man förhoppningsvis kunde göra affärer med någon hugad turist.

Vi lämnade den vackra ön med elefanter, aporna, fåglar, härliga frukter, tuc-tuc, fiskare som drog nät och alla andra 
vänliga människor. Vi skulle kunna berätta mycket mer men stannar här och hälsar dig välkommen om du vill veta mera!





Denna tidnings redaktör hade ingen aning om vad hon 
gav sig in på när hon undrade om jag lite då och då 
kunde skriva några rader här i “Bladet”. Får jag hållas så 
kommer jag att under flera år framöver trötta er med 
mina gammelmansbetraktelser om livet i Skultuna mot 
slutet av förra årtusendet. Det är 50 år sedan jag lämnade 
Skultuna. Minnesbanken som skapades under mina första 
25 år är dock fortfarande i funktion och går ännu att 
göra uttag ur.  

I dag tänkte jag skriva några ord om Bruksskolan, denna 
pampiga byggnad uppförd år 1900, dit jag flyttade med
mina föräldrar 1950 och som det i dag inte finns ett spår 
kvar av. 

Min pappa, Holger ”Tjogge” Pettersson, fick jobbet som 
skolvaktmästare det året. Innan dess jobbade han, som 
de flesta andra, på verkstan. Vi bodde i Bryggeriet. Jag 
har förstått långt senare hur han vantrivdes med sitt 
arbete på kärlverkstan och hur stark hans önskan var 
att komma därifrån. 

En av hans förmän hette Gustaf Lind, kallad Långa Lind 
eftersom han var väldigt lång. Han och min pappa sjöng 
båda basstämman i Skultuna Manskör. Lind var också
 engagerad i kommunpolitiken – kanske satt han rent av 
i Skolstyrelsen? – och kunde på så sätt lägga ett gott ord 
för Holger när den gamle vaktmästaren (som också hette 
Pettersson) hastigt dog och en efterträdare skulle utses. 
Det gick ju bra. Det där med att ha de rätta kontakterna
fungerade på den tiden också. 

För vår lilla familj blev det till att bryta upp från Brygge-
riet där jag bott hela mitt sjuåriga liv och flytta in till 
”Skultuna city”, till den rödmålade 2-våningsbyggnad 
från 1930-talet som låg i trädgården bakom skolhuset. 
Den innehöll lärarbostäder men vi fick flytta in ”akut” 
under några månader medan vaktmästarbostaden i själva 
skolhuset snyggades upp. 

Det var häftigt att bo mitt i skolan. Snacka inte med mig 
om att ha kort skolväg! Lägenheten bestod av ett rum 
och kök. Det var litet men gick an – det fanns ju stora,
spännande utrymmen i huset att utforska efter skol-
dagens slut. Det var inte många av mina kompisar som 
hade både en gymnastiksal och en slöjdsal i huset! 

Lite besvärligt var det att den enda inomhus-toan låg 
vid ingången till gymnastiksalens omklädningsrum, på 

Bruksskolan
Sten Åke Pettersson fortsätter här att dela med sig av minnen från Skultuna. I nr 20, 8 november 2017,
gjorde han sin premiär i Skultunabladet som kåsör. Missade du det kan du ändå få tag på det genom att 
kontakta mig eller att gå in på vår hemsidan www.skultunabladet.se och söka i arkivet. Elisabet Sannesjö

nedre våningen i husets norra flygel. Det kändes som en 
halvmil bort. Det gällde att ha lite framförhållning och 
att inte vara allt för mörkrädd om man måste dit på 
natten! 

För eleverna fanns det inga ”bekvämlighetsinrättningar” 
inomhus. Bekvämligheten bestod av en ”femfjölare” var-
dera för killar och för tjejer – på maximalt avstånd från 
varandra i den röda längan ut mot landsvägen. 

På andra sidan skolgården låg en lite pampigare lärar-
bostad med två lägenheter, byggd samtidigt med skol-
huset. Där bodde vid den här tiden överläraren ”Flint” 
Hugo Ekblad med hustrun Anna i den ena och Josef 
Eliasson med hustru Maja och sönerna Gunnar och 
Torbjörn i den andra.

Nu till skolhuset! Längst ned i den stora, nästan slotts-
lika byggnaden fanns ett svart och sotigt pannrum med 
en gigantisk panna. Den var det vaktmästarens uppgift 
att hålla fyr i med meterved eller med koks. När vintrar-
na var som kallast var vaktmästaren som svartast av sot 
och koksdamm. Ibland såg han ut som Paul Robeson i 
Teaterbåten när han kom upp till sitt eftermiddagskaffe. 
Och, tro det eller ej, han hade en lika fin basröst också. 
Men någon Mississippi att tvätta sig i hade han inte utan 
det fick bli diskhon i köket.

På bottenvåningen fanns det gymnastiksal med omkläd-
ningsrum + fyra stora skolsalar. Det var Josef Eliassons 
och David Hallsmars salar i södra flygeln. Utanför ”Joffes” 
sal fanns ett materialrum med allsköns underliga djur 
och kroppsdelar bevarade i någon konserverande lösning 
i stora glasburkar. 

Utanför Hallsmars sal fanns ett annat materialrum med
kartor och planscher och ett antal uppstoppade djur. 
(Minns ni att Kråk-Lars gjorde inbrott där en natt och stal ett 
par uppstoppade fåglar?) I mitten på nedre våningen var 
det överlärare Ekblads sal. Där bredvid huserade vid den 
här tiden Gunnar Bodén i en sal som också var utrustad 
med ett par stora, vedeldade köksspisar. Den tjänstgjorde 
några veckor varje sommar som klassrum för fortsätt-
ningsskolan, där de tjejer som gått ut 7:an skulle lära 
sig sylta, safta, konservera och laga mat. Pojkarnas fort-
sättningsskola tror jag var förlagt till Östra verken och
inriktad mot andra sysslor. 

Fortsättning på nästa sida g

I den norra flygeln fanns gymnastiksalen med omkläd-
ningsrum och duschar och alltså husets enda WC. På
mellanvåningen låg småskolans två salar, fröken Valborg
Jonssons och Fru Märta Bohlins. Vår bostad och biblio-
teket, som också var lärarrum, låg på samma våning. 

Ytterligare en trappa upp fanns en syslöjdsal som till 
följd av baby-boomen under början av 40-talet nu var ett 
tredje klassrum för småskolan. Där gjorde jag mina första 
två skolår med Lilian Westerberg/Vajta som lärare. Hon 
var också Akela, vargungeledare, borta i den röda barack 
som stod på den mark som senare blev Skultunabadet.

Där uppe på översta våningen fanns det också ett virkes-
rum (som jag, några år senare, när Persboskolan byggts och 
slöjdsalen flyttats dit, fick göra om till mitt alldeles egna rum).  
Ytterligare ett par trappsteg upp kom träslöjdsalen där 
så många skärbräden och spinkfåglar tillkommit. Slöjd-
salen blev några år senare repetitionslokal för en liten 
ambitiös jazzorkester med namnet ”Hot five quartet”, 
med Roffe Juhlin på trummor, Ubbe Sjöberg på altsax, 
Tommy Berglund på trumpet och undertecknad på bas  
-  men det är en helt annan historia.

Nu, kära generationskamrater, har jag ett problem som 
ni måste hjälpa mig att lösa. Skolan var sjuårig. Småskolan 
med klasserna 1 och 2 fanns i början av 1950-talet i tre 
klassrum på våning 2 och 3. På nedre våningen fanns 
det 4 klassrum för de fem klasserna 3-7. Var tusan fanns 
det femte klassrummet? 
Kontakta Skultunabladet och berätta så förmedlar Elisabet 
det till mig ... och gärna en kontaktuppgift till dig!

Fortsättning från föregående  sida g Nu är jag tillbaka i Bruksskolan igen. Sitter hopkrupen
inne i det lilla utrymmet under katedern i Josef Eliassons 
sal. Det gjorde jag vanligtvis en kväll i veckan under en 
stor del av året. Vissa tider kunde det bli två kvällar. 
”Voffor gör han på detta viset”, skulle grådvärgarna i 
krypgrunden med rätta kunna fråga sig. Jo, saken var den
att pappa Holger sjöng andra bas i Skultuna manskör. 
Andra basen är den där stämman som låter som om den 
kom djupt nerifrån källarvalvet. Han hade alltid varit en 
duktig sångare. Det hände att han sjöng på en och annan
dansbana i trakten, t.ex Lillhärad. Dit gick eller cyklade
man. Han hade ofta sällskap med Bertil Karlman, 196 
lång, och kroppsbyggnad som Karelin och Sågställar Erik, 
160 lång, med kropp som Anders Gärderud. Själv var
han nånstans däremellan. Inte så lång och ganska så
grovt byggd. 
Ibland blev det gruff med bondpojkarna från något ställe 
dit de var på väg. Det var inte alltid uppskattat att de kom
och ställde sig in hos deras flickor med sina bruksfasoner. 
När det drog ihop sig till bråk så ropade Bertil till de båda 
andra: ”Håll er ett par meter bakom mig. Jag fäller så 
kvistar ni.”
Det var inte därför som jag satt under katedern. Men det 
hängde ihop med basrösten och körsången. Josefs klass-
rum var Skultuna manskörs repetitionslokal. Jag tyckte 
mycket om att höra manskören. Där, under katedern, 
lärde jag mig det mesta av manskörens repertoar, allt 
ifrån Vintern ra.. till Säterjäntens söndag av Ole Bull. 
Lärde mig -  inuti huvudet. Sjunga kunde jag aldrig. Jag 
tillhörde brummarna som alltid fick stå längst bak och 
bara mima när klassen skulle sjung på skolavslutningarna.

Bruksskolan. Troligen sista examensdagen där, alldeles i början av 70-talet. 
Mina föräldrar bodde kvar i lägenheten. (Tre fönster till vänster på mellan-
våningen) Pappa Holger, klädd i kostym och slips, står till vänster på bilden.

Men manskören, det var något extra.
Jag satt och kurade där under katedern 
och följde med och kunde höra om det
var Polis-Lasse eller Långa Lind som 
klämde i med förstabasstämman eller
om det var Oskar Åkerlund, Enögda 
Erik, Alvar Wennerström eller Kvarn-
Olle från Haraker som rörde sig uppe i 
tenorstämmorna. På något vis fanns 
det plats för alla i den där kören. Börje 
Blom sjöng ingen stämma alls och låg 
alltid ett par, tre takter sent, eftersom 
han sjöng lika sakta som han pratade. 
Men det fanns plats för honom också
Som jag minns det hade kören ett par 
stående engagemang och så ställde man 
alltid upp på förfrågan.

Fortsättning på nästa sida g



© Foto: Elisabet Sannesjö

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

Välkommen att höra av dig!
Conny

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Undras just om någon har tecknat ned sina minnen från 
en sommar på kollo i Söderbärke? Det vore spännande
att få höra om det stämde med Cornelis ”Brevet från
kolonien” eller om det gick lugnare till vid Barkens
strand.
Hur som helst: Pengarna skulle in i december och det 
fixade stjärngossarna som gick från hus till hus i sam-
hället och från gård till gård på det stora omlandet och 
sjöng julsångerna som alla vill höra och avslutade med 
att Sotarn dök upp som gubben i lådan och for runt och
skramlade med insamlingsbössan medan kören sjöng:
” Här är Judas med pungen men pungen den är tom, 
   här är Judas med pungen, men pungen den är tom. 
   Kära ni go’ vänner skänk Judas en slant, 
   kära ni govänner skänk Judas en slant”. 
Så for Judas runt och kunde skaka 25-öringar ur grind-
stolpar och sågbockar om det behövdes. 

När han tyckte att det inte fanns mer att få gav han ett
tecken och stjärngossarna klämde i med: 
” Haven tack, haven tack, för en hederligan skänk. 
   Eder skänk den ska vara av Gud i betänk. 
   Haven tack, haven tack, gooooder natt!”

På många ställen var det betydligt mer än pengar som 
stjärngossarna fick och både stjärngossar och urinblåsor 
kan bli fulla många gånger om under dessa hektiska 
decemberveckor, men på något sätt och vis lyckades 
Polis-Lasse och Josef alltid manövrera skaran hem igen. 

Manskörens liv upplevde jag på mitt sätt, sittande under 
katedern i Joffes klassrum, men också på plats vid brasan 
i Parken, vid Norrängs källa om våren och hängande i 
hasorna på Stjärngossarna när de drog runt bruket. 
Minnen som följt med mig hela livet.
Jag kan fortfarande få ståpäls när jag lyssnar på mans-
körssång!

Sten Åke Pettersson

Att sjunga in våren vid Valborgsmäss i Folkets Park med 
hela repertoaren av vårsånger var en given uppgift. Vintern 
rasat, Sköna Maj, och så förstås Vårvindar friska, leka och
viska med text av ”Skaldinnan från Skultuna”,  Eufrosyne, 
eller Julia Kristina Nyberg som hon hette på riktigt när 
hon bodde nere på Fredriksberg.

Ett annat stående engagemang var Trefaldighetsafton vid 
Norrängs källa. Då var det mer blandade vårsånger och
klassiker som Vila vid denna källa, Säterjäntans söndag, 
Hjärtats saga och lite Bellman medan det församlade 
folket drack sig till hälsa inför det kommande året.

Sedan fanns det en begivenhet som gick utanpå allt 
annat och det var stjärngossevandringarna i december. 
Det var en kärna ur kören som då förstärktes med lite 
annat folk. Jag vill minnas att Åkar-Pelle ingick, liksom 
sotar Söderberg. Han hade alltid rollen som Judas med 
pungen, den svartklädda stjärngossen i raggig päls, som
fick vara hur fräck som helst bara det kom in pengar i
hans insamlingsbössa. Det var han bra på, Sotarn! 
Den stora lysande stjärnan bars vanligen av Polis-Lasse 
med Josef Eliasson eller pappa Holger som reserver.

Mycket repetera var det innan det blev dags att ge sig ut, 
ungefär vid första advent. Då var det de klassiska jul-
sångerna som stod på repertoaren plus en del sånger som
hörde direkt till tiggarvandringen.  Det handlade om att 
dra in pengar till Skultunas barnkoloni i Söderbärke, som 
drevs av Röda Korset. Där fick ett antal utvalda barn och
ungdomar vistas några veckor under varje sommar för att
få andas friskluft, äta näringsriktig mat och leva lägerliv 
med stabila Röda Kors-tanter och farbröder som ledare. 
Jag var aldrig där som ”kolonist” men var med upp på 
försommaren vid några tillfällen när några rödakorsare 
som uppbådat allmänt händigt folk (inkl. pappa Holger) 
var där för att lägga bryggorna i sjön, rusta upp efter
vintern och göra klart för ankomst.

BRUKSSKOLAN     Fortsättning från föregående  sida g



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

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

På “G”
KOMMUNDELSNäMNDEN
Årets sista sammanträde hålls  
onsdag 13 december kl. 16.30 

Mikael Sandberg, ordförande

Återkommande aktiviteter annonseras i Vallonens månadsblad, VLT och Vallonens facebooksida

Information från Teknik & Fritid
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
• 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.
Observera att sandlådorna vid Skultunagården och skolorna inte är
allmänna. De tillhör respektive fastighet. 

Öppna förskolan/Måndagsklubben
•  Pepparkaksbak! Onsdagen den 6 december bakar vi pepparkakor under förmiddagen och måndagen
     den 11 januari efter lunch. Kom och baka med oss!
•  Småbarnsrytmik! Torsdagen den 7 december kl. 09.30 - 11.15 på Mariagården. 
    Sista för i år! Vi startar upp igen den 18 januari. 
•  Lucia den 13 december kl.10.00. Kom gärna en kvart innan. Det är Nyponet från Persbo förskola som  
     lussar i år. Vi bjuder på fika.
•  Julstängt! Stängt vecka 52 - 1. Vi öppnar måndagen den 8 januari.

Vi önskar alla, stora som små, en God Jul och ett Gott Nytt År!

Onsdagen den 6 december
kl. 09.00  Gympa för damer och herrar. 
  OBS! Istället för torsdag 7 december
kl. 11.00  Sittande Zumba. Gratis
kl. 14.00  Musik-bingo. Kom och prova något nytt! 

 Lyssna på musik och spela bingo!

Torsdagen den 7 december
Ingen mjukgympa idag. Ingen vanlig gympa idag!
kl. 13.30  Vi bakar pepparkakor på 15
kl. 16.00  PRO har möte i Blå hallen. 
  Meddela om du vill ha skjuts!

Fredagen den 8 december
kl. 14.30  Fredagsfika med information från Jenny 

 som arbetar med projektet SMAK. 
  Bra mat för seniorer!

Söndagen den 10 december
Vi åker till Arboga julmarknad. 
Några platser kvar, kontakta mötesplatsen

Måndagen den 11 december
VLT, Högläsning, Gymnastik INSTÄLLD!
kl. 12.00 – 13.00  Nobellunch på Vallonens  

   mötesplats. Boende, gäster  
   och personal äter lunch till- 
   sammans.

Tisdagen den 12 december
kl. 14.00  Kulturcafé 40 kr
  Johan B sjunger in julen. 
  Vi dricker kaffe tillsammans

Onsdagen den 13 december
kl. 09.00  Mjukgympa med frukost 
  Sista gången för terminen.
kl. 13.30  Luciafirande 

Torsdagen den 14 december
Ingen mjukgympa idag, Ingen gymnastik idag
kl. 14.00  Adventsgudstjänst i Skultuna kyrka
                Tala om i god tid om du vill åka, så  

 ordnar vi färdtjänst från Vallonen. 
  Senast 5 december.

Fredagen den 15 december
kl. 12.00  Rotary har julavslutning med Anders  

 Caringer, som har julbetraktelse i ord  
 och ton.

kl. 12.00 – 13.30  Jullunch på Vallonens servicehus 
   Inget fredagsfika idag!

kl. 14.30  Lotteriförsäljning, hantverksförsäljning,  
 brödförsäljning, glögg och mingel.

 Pubkväll “Julen står för dörren”
kl. 15.30   Stig Svärd har bildvisning. 
   Obs! Ändrad tid!
kl. 17.00   Mat, kaffe & kaka
kl. 18.00   Västerås kvartettsångare 
   Inträde, mat, kaffe och bröd 120 kr.
  Ett samarbete med Skultuna Hembygdsförening

Måndagen den 18 december
Vi åker till Erikslunds shoppingcenter och handlar 
julklappar.                                  Avresa ca: kl.09.30
                                    Hemresa ca: 14.30
Vi äter lunch och fikar under dagen. 
Kostnad färdtjänst 80 kr
Ta med shoppingpengar och matpengar
Anmälan till mötesplatsen!

Tisdagen den 19 december
kl. 15.00  Fotbollsgrabbarna
kl. 16.00  Julgröt med kaffe & kaka
Vi avslutar eftermiddagen med julklappsbyte.
Lämna ett paket med värdet 40 kr eller köp dig 
ett paket genom att lämna 40 kr vid anmälan.

Onsdagen den 20 december
11.00 Gymnastik
14.00 Julfilm i samlingssalen

Tack till alla 
som kom på invigningen 
av Vallonens nya lokaler

 

     
   



Granförsäljning
Tomte 

Skultuna Brandkår


