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Frisör & Shop

Lasses Däck & Motor

Jag önskar alla en
riktigt fin jul och ett
gott nytt år!

Skråmsta, 070-380 88 75
Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Centrumhuset
Tel: 755 30

Rose-Marie Alm

www.salongadamocheva.se

DeluräldreväggplanschmåladavStinaBroomé,född1891iVärmland.

God Jul
&

Gott Nytt År

Bråda tider minsann... Vi har haft glädjen att få vara med och titta på härliga luciatåg
-			
lyssnat till sångerna och värmts av barnens leenden. För vår del återstår nu terminsavslutningar i olika aktiviteter där det är de vuxnas uppgift att delta, hänföras och beundra. Det är inte svårt alls, bara
ett fantastiskt privilegium. En skillnad i år är att jag tycker mig ha sett flera vuxna än vanligt som sitter där med tårfyllda
ögon. Visst blir man rörd av allt det vackra, men är det också så att någonstans djupt inombords sitter tanken, hos dem
som hos mig, att “så här borde alla barn ha det”. Värme, uppskattning, nära och kära på åskådarplats, ledare som gjort
allt för att bidra till utveckling, trygghet... Oftare än någonsin har vi blivit påminda om att det som borde vara självklart
inte alltid är det.
Kåseriet är, och handlar om, gott samarbete mellan två personer från Sverige Y Norge. Ett beundransvärt och målmedvetet par som slitit, och sliter, hårt för att förverkliga en dröm - en dröm som även ger Skultuna något att vara stolt över!
Välkomna Tord & Leena Haugli
God Jul & Gott Nytt År till alla! Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Vi tar det på ”svosk”!

Det var vad min man Tord svarade när jag undrade hur vi skulle få till ett kåseri på svenska ?
När Tord nämnde att vi fått förfrågan om att skriva några kåseri-rader var det med skräckblandad glädje jag lät det
sjunka in. Skultunabladet har varit en naturlig del i vardagen under min uppväxt – en välkomnande liten ”tidning”
som vi fyra barn tampades om att få läsa i tur och ordning. Men det var först 28 år senare när jag återvände till
mitt barndoms Skultuna som jag förstod viktigheten av detta lilla annons- och informationsblad.
Då vi övertog Skultuna Brukshotell årskskiftet 2010/2011 tog det inte lång tid innan Elisabet Sannesjö stod vid
dörren och frågade om vi skulle annonsera. Vadå annonsera? Behövdes det? Men kort därefter kom några lunchgäster som nyfiket undrade vilka vi var. När de fick stilla sin nyfikenhet med att vi nu tagit över som nya ägare,
möttes vi av ett skeptiskt och väldigt förebrående: - ”Men det har ju inte stått i Skultunabladet!”. Där och då
myntade jag ett uttryck som vi haft sedan här i huset: ”Det som inte stått i Skultunabladet – det har inte hänt”.
Därmed är det inte sagt att vi varit allt för duktiga med information eller annonser. Visst har vi troget annonserat
– men tyvärr blir det ett vänsterhands arbete som Elisabet (garanterat med stor frustration) har lärt sig att få vänta
på, då det alltid blir gjort i ”sista stund”. Så vi säger tack för ditt tålamod!
Viktigaste jobben under dessa år har för oss varit att ”hålla skutan gående” samtidigt som vi lagt ner otaliga timmar
med arbete på planläggning, inköp och renovering av denna fantastiska gamla byggnad som föll i våra händer.
Vårt mål och önskan var att få skapa en varm atmosfär långt ifrån all minimalism. En rofylld ombonad miljö där
gästerna kan känna sig hemma.
Skultuna Brukshotell byggdes året 1900 och av gamla foton kan man se att det i forna dar varit en ståtlig byggnad.
Något som redan under ”mitt” Skultuna på 1980-talet var ett minne blott. Inför övertagelsen stod vi rustade inför
en storrenovering. Och även om vi tidigare drivit byggföretag och också renoverat hus i privat regi, var detta ett
jobb som vi visste skulle kräva stor egeninsats och finansiering som inte andra skulle stå för, så vi är mycket tacksamma över att vi i Skultuna har en så välvilligt inställd Handelsbank!
Det har varit en lång ”resa”, men nu snart 5 år senare börjar vi känna oss ganska stolta. Stolta över att huset har
själ, och också att de gamla själarna ännu inte har lämnat huset... trots våra ingrepp.
Det skräckinjagande huset jag sprang förbi under träningsrundorna i barn- och ungdomsåren med slutspurten
uppför Brännugnsbacken har fått liv igen. Under de senaste åren har också parken utanför hotellet fått ett lyft
vilket glädjer oss massor. Informationsskyltar, ett utegym och inte minst gatubelysning som har satts upp, gör
att det nu är liv också utanför huset.
Lekparken fylls med skratt till sena kvällen. Friska och sunda ungar hoppar, sprätter, klättrar, springer, cyklar och
åker pulka så att glädjetjuten ekar mellan husväggarna och de stora träden. Det är viktigt med lek. Det är viktigt
med frisk luft och med höga träd.
Vi har ett vackert Skultuna att vandra i – i denna härliga bruksmiljö. De gamla arbetarbostäderna från 1700-talet
på Bruksgatan och i Kärrbo är något som hotellets övernattande gäster uppskattar mycket högt – och de stora
träden! Vi blir därför påminda om skönheten i naturen varje dag!
Under den tid vi har renoverat har många frågat: Ångrar ni er? Skulle ni ha gjort om det? Tord som fått stå för allt
huvudbryderi med finanserna skulle kanske säga annat, men själv känner jag mer att det är så här: ”Hur skulle
vi kunnat låta bli?”.
Brukshotellet, Leena & Tord
P.S. Grunden som hotellet står på är den gamla ”Hufvudgården” till bruket där brukspatronerna brukade bo.
Det har berättats att länge efter storbranden i 1780 kunde man se folk gräva bordssilver bland ruinerna...
Kanske man skulle börja gräva igen? Måtro ”de gamla själarna” misstycker?
		
Skultunabladet trycks av Edita Bobergs AB, ett Klimatneutralt Företag som är Svanen-licensierat,
		
ISO 9001-, ISO 14001- och FSC®-certifierat.
www.editabobergs.se
		
Kontakta John Sundberg, john.sundberg@editabobergs.se, 021 81 55 55, för hjälp med er trycksak

Barnfest
i Klockargården
Romfartuna Kyrkby

Från oss alla, till er alla

En riktigt GOD JUL
&
Ett Gott Nytt År
Kliniken är stängd 30/12.
Övriga mellandagar öppet.
Akuta besvär?
Ring 17 65 40 för hänvisning
Folktandvården Skultuna

Söndag 3 januari
kl. 14.00 - 16.00
Mia & Gunnar spelar
till dansen runt granen
Tomten kommer
med påsar

Västeråsv. 32 Tel 021 - 17 65 40

www.ltv.se/folktandvården

God Jul &
Gott Nytt År

Vi bjuder på fika.

Lokalen tar emot 125 gäster. För att du ska vara säker
på plats och för vår planering ber vi dig om föranmälan.

Föranmälan senast 26 december till

Maria.... e-post: maria@sannesjo.com
Sanna... e-post: sanna@frandesta.se

Välkommen!

Romfartuna Hembygdsförening

God Jul &
Gott Nytt År
Välkommen att ringa
för bokning av tid !

Lennes Herrfrisering
Tel: 021-752 36

Mäster Jakobs väg 25

God Jul & Gott Nytt år!

önskar jag alla!

Stängt 23/12. Öppnar åter igen 4/1. Välkomna!

Rogers Herrfrisering
Tel: 021-700 86

Krongjutarvägen 16

726 31 Skultuna

Harakers

Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

Öppet: Vardagar kl. 08.00 - 17.00

God Jul & Gott Nytt År
Svenne

073 - 693 33 99

Skultuna Företagarförening
SKUFF

För företag, föreningar och organisationer
i Skultuna, Romfartuna och Haraker

Boka in tid för föreningens ÅRSMÖTE

torsdag 28 januari, kl. 18.15

Se kommande annons i Skultunabladet 13 jan. 2016

God Jul & Gott Nytt År
Styrelsen

En fin julklapp

Erbjudande - december
Värmande vinterkur

Ge dina nära och kära
en uppskattad julklapp.
Härlig fotvård, manikyr
eller varför inte ett par
hål i öronen.

Enhärligbehandlingsominnerhållerettskönt
bubbelbadochdärefterenHotStoneMassage,
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

Presentkorten
hittar du hos mig!

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

Sophie Söderqvist

Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

God Jul &
Gott Nytt År
Linda Engström
Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se
e-post:
kontakt@skultunaspa.se

Mobil: 0735 - 45 45 03

Besöksadress:
Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1tr.

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Skultuna Messingsbruk önskar alla
God Jul & Gott Nytt År !
Vi har öppet som vanligt alla dagar utom ...
... dessa dagar
då vi har öppet
som söndagar
kl. 11.00 - 17.00
• Trettondagsafton
• Trettondagen

... dessa dagar
då vi har stängt.
• Julafton
• Juldagen
• Nyårsafton
• Nyårsdagen

Välkommen!
Öppet: Måndag - fredag, 11 - 18. Lördag - söndag, 11 - 17

Bruksgatan 8

021-783 01

Vårt

bankkontor

blir

kontantlöst

Från och med 15 januari 2016 slutar vi med kontanter.
Detta gäller både uttag, insättningar samt växlingar.

Uttag gör du enklast i uttagsautomaterna
Närmaste Bankomat hittar du precis bredvid banklokalen.

Det finns många sätt att betala, även utan kontanter:

•Kort•Swish•Postväxel•Internettjänsten•Mobiltjänsten•

Föreningar och företag med behov att sätta in pengar

Ni tecknar enklast ett avtal med Loomis. Därefter går det att deponera
pengar antingen i vår servicebox bredvid banklokalen, alternativt på
Loomis i Västerås. Kontakta oss på kontoret snarast så hjälper vi dig!

Våra direktnummer:

Johan
Ida
Frida
Faxnummer

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

E-post: skultuna@handelsbanken.se

God Jul
&

Gott Nytt År

Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Även Skultuna kommundelsförvaltning ska öppna ett HVB-hem

23 september kunde du läsa en artikel här i Skultunabladet om arbetet med att förbereda ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, pojkar 14 år och äldre, i gamla biografen. (HVB = hem för vård & boende) Attendo stod i begrepp
att starta denna viktiga verksamhet i Skultuna och tiden var knapp.
Nu ska ännu ett HVB-hem öppnas i Skultuna. Många barn utan vårdnadshavare har kommit till Sverige den senaste
tiden. De söker asyl och under tiden som ansökan utreds och efter beviljat uppehållstillstånd är det kommunen som
ansvarar för att barnen får boende och omvårdnad. För att klara situationen har nya boenden i princip öppnats varje
vecka under hösten, på olika platser i Västerås.
Kommunen handlar upp verksamheten, som kan drivas med en kommunal eller en fristående utförare. Det är sedan
socialtjänsten som utreder och fattar beslut om placering av barnen, oftast ungdomar i åldern 14 -17 år. Placeringen
följs upp både av handläggande socialsekreterare och en utsedd s.k. god man. Målet är att den unge ska kunna klara
sig på egen hand vad gäller boende, försörjning och socialt liv när han/hon blivit myndig.
Skultuna kommundelsförvaltning har fått i uppdrag att starta ett HVB-hem i Skultuna. Placeringen blir mellan Skogsgårdens förskola och Skogsgårdsvägens gruppboende. Det byggs av moduler och det är enheten Stöd och Service som
ska ansvara för verksamheten. Nu pågår rekrytering av medarbetare till HVB-hemmet och tjänsterna finns på Västerås
stads hemsida under länken Lediga jobb. Exakt datum för öppnande av detta HVB-hem är inte fastställt. Byggnaden ska
först göras klar och medarbetarna finnas på plats.
Attendos HVB-hem i f.d. biografen har, efter diverse förseningar med bygglov m.m., startat och platserna har utökats.
Några av pojkarna som bor i huset går i skolan, några har fått praktikplatser och några väntar på besked om vad som
ska ske härnäst.
Efter nyår återkommer vi med mer information i Skultunabladet.
Tobias Åsell, direktör Skultuna kommundelsförvaltning. Tel. direkt 021 - 39 38 05

Kåsörer i Skultunabladet 2015

Antalet kåsörer ökar stadig. I slutet av december förra året hade 95 personer skrivit ett kåseri sedan starten
i september 2010. Nu är antalet 118. Hela kommundelen är representerad bland dessa och många har
tillkommit under åren som inte bor här, men som har sitt ursprung eller annan anknytning hit.

ÅRETS ROS och ett STORT TACK överlämnas med djup beundran till årets kåsörer
Ni sällar er till den betydelsfulla skara som så generöst har bidragit med minnen,
funderingar, nya perspektiv och ny kunskap om vår omvärld och hembygd.
Nr Namn

Rubrik

.

1 Catrine Tollström, Haraker
När drömmar blir verklighet
2 Håkan Svedlund, Romfartuna
Jag gjorde en resa
3 Anton Lindblad, Haraker
Harakers Kvarn
4 Carina Sandström, Skultuna
Varför ska man läsa högt för barn?
5 Johanna Funkquist, Romfartuna
Några appar som underlättar och roar
6 Monica Pönni, Skultuna
Livets väv av glädjeämnen och vemod
7 Cathrine Tegerstrand, Västerås
Uppbrott och förvandling
8 Simon Fields, Romfartuna
En Ninja I familjen!
Har du missat
9 Johan Falk, Vad	Livets val
något
kåseri som
10 Henrik Berntsson, Romfartuna
Lite om mitt liv i en ny hembygd
11 Inga-Lill Karlsson, Haraker
Några rader från Fröbbenbo
du vill läsa?
12 Christina Watkinsson, Sala
Ett ögonblick över 50
Gå i så fall in på
13 	Tobias Åsell, Rönnby	Det lilla kan vara stort
Skultunabladets
14 Karin Sköld, Rönnby
Tankar om möten som berör
hemsida och sök
15 Elisabet Sannesjö, Romfartuna
En utflykt till Värmland
i arkivet eller
16 Eva Sörengård, Tillberga
Idrott – ett familjeintresse
17 Johan Lindgren, Romfartuna
Hur kunde de´ bli så här?
kontakta mig.
18 Eva Hammarsten, Romfartuna
Naturen
Kontaktuppgifter
19 Nina Deila, Romfartuna
Några av livets alla kryddor
till
Skultunabladet
20 Madelene Lindström, Haraker
Min kamera
och mig finns alltid
21 Hans-Olov Öberg, Stockholm
Skultunakänslan går aldrig ur
22 Stefan Nordin, Västerås
En Stor Grej
på första sidan.
23 Tord och Leena Haugli, Skultuna
Vi tar det på “svosk”!

Summering av kåserierna 2015. Totalt 23 personer
Kvinnor Män
Ort: Romfartuna Skultuna
13
10
8
3

Haraker
4

Annan bostadsort
8

.

Elisabet Sannesjö,
ansvarig utgivare

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
goda l
knö

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

Torsdag 17 december
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Tel: 0225 - 211 14

Vi säljer även honung och sylt

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

ViVisäljer,
monterar
säljer, monterar
ochoch
renoverar
renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och
kaminer
kaminer.
Vi utför
även
Vi utför
även
murmur- och
och putsarbeten

putsarbeten

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

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

Vi vill tacka alla våra medlemmar och ledare för ert engagemang 2015!
Stort tack, även till alla sponsorer och samarbetspartners som vi haft under året.
Vi ses igen 2016!

God Jul och Gott Nytt År!
Kansliet håller stängt 14/12 - 3/1

Kansliets öppettider: - se hemsidan som uppdateras löpande

© Foto: Elisabet Sannesjö

Teknik och Fritid - Vinterväghållning inom Skultuna kommundel

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

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”
Skultuna
Kommundelsnämnd

Nämnden sammanträder på Skultunagården onsdag 16 december kl. 16.30.
Den första kvarten är allmänhetens
frågestund.
Välkomna!

Se även
separata annonser om:
bibiotekets öppettider
under Jul & Nyårsveckorna
och
lägesrapport
om ensamkommande
flyktingbarn

Vi har beredskap för vinterväghållning! Teknik och fritid har medarbetare i
beredskap som i första hand plogar trottoarer och cykelbanor. Därutöver har
vi även avtal med entreprenörer som kallas in vid behov. Entreprenörerna
plogar gator, större parkeringar och områden kring industrierna.
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.
Obs! Cykelbanan intill Västeråsvägen och Tibblevägen inkl. busshållplatser
snöröjs och halkbekämpas av extern entreprenör utsedd av Trafikverket.

Skadegörelse på Tibble förskola!

Tyvärr har lekredskap på förskolans
gård blivit förstörda. Vi misstänker att
det är hundar som orsakat detta.
Vi vill påminna om att förskolans gård
inte är en allmän plats.
Vi ber Er som bor nära att hålla ögonen
öppna. Ser Ni något misstänkt så hör
gärna av Er till: Carina Sandström
tel. 021-39 38 03

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Telefon 021 - 39 39 10

TACK för året som gått! Personalen på Vallonens mötesplats passar på att tacka alla som varit del-

aktiga i årets aktiviteter. Ingen nämnd & ingen glömd! Stort tack till Skultuna Rotary klubb som sponsrar
vårt servicehus med 2000 kr till draperier i samlingssalen. God jul & Gott nytt år! Pia & Lillemor

				

Onsdagen den 16 december
			

kl. 09.00 – 12.00 Julpyssel
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning
kl. 11.00 Högläsning inställd
kl. 13.30 Skultuna hembygdsförening har bildvisning med Stig Svärd.
		
”Skultuna genom kameraögat 2015”,
Vi dricker kaffe i pausen. Pris 20 kr
kl. 16.00 Julklappsbyte & risgrynsgröt i matsalen
		
Du lämnar 30 kr eller en julklapp om Du
vill delta. Gröt & skinksmörgås = 37 kr
kl. 18.00 Stickcafè

Torsdagen den 17 december
kl. 09.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgympa för damer & herrar. Sista
tillfället. Vi äter frukost tillsammans
kl. 10.30 Styrketräning. OBS! tiden
kl. 11.30 De som snickrar och har skapande
aktiviteter äter gröt och skinksmörgås tillsammans,
Pris 20 kr. Anmälan hos Sören eller Pia
kl. 14.00 Kulturcafé 40 kr, inklusive fika
Johan B Andersson sjunger in julen med julsånger
Fredagen den 18 december
kl. 09.30 Hänt i veckan

Vallonens stora julfirande med jultallrik

Kl .11.00 - 14.00 har vi lotteriförsäljning, brödförsäljning och hantverksförsäljning. Intäkterna går
till Vallonens årliga resa till Lagersberg.
Obs! Viktigt att Du som vill äta men inte äter varje
dag beställer din julmat hos restaurangen.
kl. 12.00 – 13.00 Skultuna Rotary klubb, lunchmöte
kl. 14.00 Chi gong med Pia. OBS! Tiden
kl. 14.30 Fredagsfika med julkryss & julsånger

• Julknytis med dans kring granen!

Söndagen den 20 december
kl. 14.00 Skultunasångarna sjunger på Mormors
restaurang. Inställt!
Måndagen den 21 december
kl. 13.00 Fotbollsgrabbarna uppträder i matsalen
För dig som äter lunch finns plats vid bord i matsalen. Du som bara vill lyssna får ta plats i matsalen
lite närmre kl. 13.00.
Efter sången blir det kaffe!
Lördagen den 26 december Annandag jul
kl. 14.00 Gudstjänst med Mixturen
Fredagen den 8 januari
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 11 januari
kl. 09.00 Golf på innebana
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Julkryss med musik i samlingssalen
Tisdagen den 12 januari
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Bingo i hobbylokalen
		
Vi dricker kaffe efteråt, 20 kr
Onsdagen den 13 januari
kl. 10.00 Julgransplundring
kl. 14.00 En text säger så mycket
Torsdagen den 14 januari
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 14.00 Gröt på Mariagården
		
Tala om utifall Du behöver hjälp!
Fredagen den 15 januari
kl. 12.00 Skultuna Rotary klubb har lunchmöte
med föredrag. (ännu ej spikat)
kl. 13.00 Spelstuga på 15
kl. 14.30 Fredagsfika

Öppna förskolan

		 Måndagen den 21 december har vi knytis på Öppna Förskolan. 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! Tisdagen den 22 december har vi öppet mellan kl. 9 - 12.
• Julstängt på Öppna förskolan! Vi har öppet sista dagen den 22 december, kl. 9 - 12, och öppnar igen
		 onsdagen den 13 januari.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Anna-Karin, Jeanette & Caroline

En riktigt God Jul
& Gott Nytt År

All ev. uppvaktning
med anledning av min födelsedag
undanbedes vänligt men bestämt.
Signhild Åström Skultuna

önskar vi alla kunder, leverantörer,
samarbetspartners och ortsbor.

Skultuna bibliotek
Öppettider under jul- och nyårsveckorna
Måndag
21/12
kl. 13 - 19
Tisdag 2
2/12
kl. 11 – 17
On - sö
23-27/12
STÄNGT
Måndag
28/12
kl. 13 – 19
Tisdag
29/12
kl. 11 – 17
On - sö
30/12-3/1
STÄNGT
Måndag
4/1
kl. 13 – 19
Tisdag
5/1
kL.11 – 15
Onsdag
6/1
STÄNGT
Torsdag
7/1
kl. 13 – 19
Fredag
8/1
kl. 11 – 14
Måndag
11/1
kl. 13 – 19
Tisdag
12/1
STÄNGT
Öppet som vanligt från onsdag 13/1

Välkommen!

Dagens lunch, 79:-

Stort tack för året som gått
Du når oss som vanligt året runt,
alla helgfria vardagar kl. 07.00 - 16.00

Välkommen till oss!
Johan & Elisabet Sannesjö
Maria & Tomas Sannesjö

stallströ - kvalitestjordar - trädgård

Hemsida:
E:post:
Besöksadress:

www.aroshandelshus.com
info@aroshandelshus.com
Företagshuset i Vagersta

Växel: 021 - 740 27

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

					

Lunchmeny veckorna 52 - 53

Vecka 52
Måndag 21/12			Julskinka, rödbetssallad, kokt potatis
Tisdag 22/12		Julkorv, potatismos och rödkål
Onsdag 23/12		Revbensspjäll, sås, potatis och
					äppelmos
Torsdag 24/12		Julafton. Stängt
Fredag 25/12		Juldagen. Stängt

Vecka 53
Måndag 28/12 Prinskorv, äggröra och stekt potatis
Tisdag 29/12			 Stekt fläsk med löksås och potatis
Onsdag 30/12			 Fläskfilé, stekt potatis, bearnaisesås
						och grönsaker
Torsdag 31/12			 Nyårsafton. Stängt
Fredag 1/1			Nyårsdagen. Stängt

Veckomenyn för Dagens lunch finns även att hämta i restaurangen
Öppettider:
Måndag - torsdag 11 - 21
Fredag, lördag
11 - 22
Söndag
11 - 20

God Jul & Gott Nytt År
Eie med personal

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

