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

Tel:  070 - 719 83 55
Vi säljer även honung och sylt 

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Torsdag 22 december
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Sveriges 

godaste 

knöl

OBS!

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Frisör &  Shop   
Jag har semester 29/12 - 10/1 

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar jag alla

Rose-Marie Alm
Diplomerad hårolog

Skultunabladet 
önskar alla en 

Fridfull & God Jul
och Gott Nytt År
med många glada 
skratt och leenden 

14 december fylldes 
Romfartuna Kyrka av 
barnens vackra röster 

i sång och dikt och
Arvid bjöd på fina 
toner med sin fiol.

En av luciorna, Ella, 
syns närmast bakom 

honom till höger.
Tack alla barn för en 
stämningsfull stund!

© Foto: Elisabet Sannesjö



  Skultunabladet trycks av Åtta 45, ett företag som är Svanen-licensierat,
  kvalitetsledningssystem OMS- och FSC®-certifierat.           www.atta45.se 
  Kontakta Johnny Forsberg, johnny.forsberg@atta45.se, 021-81 55 28, för hjälp med er trycksak

     Hej!   Bland alla jultraditioner har nog den om att förutspå vädret blivit en av   
  de stora. Det måste bli en vit jul, eller hur, och alltmer sällan ser det ut att bli så. 

Inte i år heller. Vi måste prata om det. Oroa oss för det och ojja oss en hel del över tingens (o)ordning. Men konstigt 
nog så minns jag de flesta jular som vita om än aldrig så lite ... eller bara för en kort stund. Ett år för länge sedan minns
jag att tulpanerna nyfiket tittade upp i en snöfri rabatt på julafton. Jag fick helt sonika gå ut och be dem krypa ner igen. 
Det gjorde de så klart inte, men överlevde gjorde de ändå. Kanske är det så att vi “överlever ändå” även om det skulle 
regna på själva julafton. Det finns mycket annat som är bra och roligt att ägna sig åt än att titta ut genom fönstret.
Hur som helst, så önskar jag dig en fin och härlig jul och en riktigt bra start på ett gott nytt år! 
Kåsör i detta nummer är en man som jag faktiskt träffar flera gånger i veckan. Jag måste väl erkänna att jag har en 
och annan idol och han är en av dem. Så vitt jag vet finns det inte ett problem han inte kan lösa. Dessutom är han
fylld av humor, tålamod och servicekänsla. Vad vore livet utan en duktig lantbrevbärare? Välkommen Magnus! 
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Bruksgatan 8 , Skultuna  •  021-783 01  •  www.skultunafabriksbutiker.se  

Välkommen!

Vi på Messingsbruket önskar Dig

en God Jul och ett 
Gott Nytt År !

Öppettider under  helgveckorna
  Julafton och Juldagen  Stängt
  Annandag Jul  kl. 11.00 – 17.00
  Nyårsafton och Nyårsdagen  Stängt
  Trettondagsafton 5/1   kl. 11.00 – 17.00

I övrigt som vanligt:
Vardagar kl. 11.00 - 18.00.    Lördagar & söndagar kl. 11.00 - 17.00

Årets längsta dag
Trots att det är den absolut jobbigaste tiden på året för oss brevbärare så gillar jag julen, att få pynta och tända 
upp ljus i denna mörka årstid gör gott för själen. 

När jag var barn så klädde vi alltid granen dagen före julafton. Vi hade en lite egendomlig tradition, nämligen 
att när vi pyntade granen råkade någon av oss barn ramla in i den. Det skedde naturligtvis inte med flit, men 
ändå hände det varje år. Man ramlade från en stol eller snubblade in från golvet, men in i den skulle man.

Vi firade alltid jul med mormor, morfar, moster, morbror och kusinerna, varannan hos oss i Hökåsen och var-
annan hos moster och morbror i Sala. Annandagen var vikt för mormor och morfar, då blev det kalkonmiddag. 
Julen var upplagd så att vi träffades klockan två och fikade. Sedan åts det efter Kalle ett julbord som inte låg 
långt efter Emils i Katthult, men jag tänker inte räkna upp vad som fanns på bordet. Nu tänkte jag berätta hur
julafton såg ut hos oss när jag var barn. 

När man var barn så var julaftonen den längsta dagen på hela året, man var uppe och väckte tuppen för att 
se om tomten hade lagt något i strumpan. Efter att man kollat strumpan och öppnat det paket som alltid låg
där (tänk att tomten smög sig in på rummet när man sov) skulle mamma och pappa övertygas om att klockan fyra 
var en bra tid för att gå upp och äta frukost, det var förstås svårare. Mamma som hade varit uppe halva natten 
för att skinkan skulle ugnsbakas och griljeras, något som alltid gjordes dagen innan, ville förstås sova lite längre.
Men efter cirka tre timmar tröttnade de på tjatet om frukost och den serverades. Sedan började den långa 
väntan på tomten, man visste att han skulle komma efter maten. Det enda avbrottet i den långa väntan var 
när Kalle och hans vänner önskade God Jul. Tänk att det var den enda gången man kunde se tecknad film på
tv under hela året. Efter Kalle skulle det ätas. Hur länge kunde vuxna äta? Vi barn hade ätit klart på 10 minuter 
ungefär och börjat förhöra oss om tomtens ankomst. Men då hade de vuxna inte ens kommit förbi sill med 
tillbehör. En dag (förmodligen en timme) senare, när de äntligen ätit klart och vi tänkte att nu är det snart dags 
för tomtens ankomst, då kom nästa kalldusch. Nu skall vi väl ändå ha oss lite kaffe! En kaffebryggare är ungefär
lika snabb som sengångare i sirap för dem som väntar på den store tomtens ankomst. Tänk att det ska ta så lång 
tid att få i sig det lilla kaffet som rymdes i de små kopparna. Men när kaffet äntligen var urdrucket fick morfar 
alltid för sig att han var tvungen att ta en tupplur. När morfar väl gått och lagt sig så skulle vi barn vara tysta, 
så då plockades julgodiset fram. Det var ju i alla fall en liten tröst, för tomten verkade ju som vanligt ha glömt 
adressen till vårt julfirande. Då plötsligt brukade det hända, någon bultade på dörren! Vi barn sprang dit för 
att öppna och där stod han, TOMTEN. - Finns det några snälla barn här? Frågan vi väntat på hela dagen, unisont 
svarade vi ja! När tomten klarat av sitt jobb och flugit iväg till nästa familj kom morfar upp igen. Han hade
maximal otur, tänk han lyckades missa tomten varje år. När klapparna sedan väl var öppnade och man skulle 
börja använda alla nya saker man fått kom den tidiga morgonen oftast ifatt en och man somnade i soffan och så 
var den julaftonen över.   

Bara så ni vet, tomten finns och håller koll på allt.

Med det vill jag passa på att önska alla GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Magnus Näsström          



Köp dina julblommor hos oss!
Under jul-och nyårsveckorna har vi öppet alla vardagar 09.30 - 18

Vi önskar alla en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

  I november fanns en artikel i VLT som antydde att vår verksamhet i Skultuna skulle upphöra.  
 Inget kan vara mera fel! Både i vår blomsterhandel och i begravningsbyrån ser vi fram emot  
 ett nytt fint år tillsammans med er!               Välkomna! Kristina & Bo-Göran

Julafton 

öppet

9.30 – 14

Skultuna Vårdcentral       Västeråsvägen 32
Telefon för bokning av tid: 070 - 734 41 02

Mottagningen är stängd i mellandagarna, tisdag 27 - fredag 30 december

Jag önskar alla 
en Härlig Jul och ett Gott Nytt År
Från måndag 2 januari är jag tillbaka på vanliga öppettider:
Måndag till torsdag kl. 08.00-18.00. Fredagar stängt.          Välkommen !

Tom Arild Torstensen  
M.Sc. Leg. fysioterapeut   Ortopedisk Manuell Terapi (OMT steg 3)

(Namnet sjukgymnast är ändrat till namnet fysioterapeut) 

Tel: 021-752 36
Mäster Jakobs väg 25

Lennes Herrfrisering

God Jul &  
Gott Nytt År

Välkommen att ringa 
för bokning av tid !

God Jul & Gott Nytt år!



Har du missat något kåseri som du gärna vill läsa? Gå i så fall in på Skultunabladets hemsida, 
www.skultunabladet.se, och sök i arkivet eller kontakta mig. Kontaktuppgifter till Skultunabladet 
och mig finns alltid på första sidan.                                                      Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

Kåserier i Skultunabladet 
Ännu ett år har gått, återigen med 23 härliga kåserier att läsa. Dessa har införts sedan hösten 2010 
2010: 6      2011: 20      2012: 23       2013: 23       2014: 23       2015: 23      2016:23  =  hittills 141 kåserier
Med några få undan är det en ny författare för varje kåseri. Vi har alltså fått ta del av närmare 140 
personers berättelser och funderingar. Hela kommundelen är som vanligt representerad bland dessa 
och även om några inte bor här så har de sitt ursprung eller annan anknytning hit. 23 roSor ocH LiKa många TacK TiLL KåSörerna 2016
som generöst har delat med sig av minnen, funderingar och ny kunskap om omvärlden och hembygden

Nr  Namn  Rubrik                                                                   .

1     Bengt Andersson            Varför flyttar vi inte
2     Sofi Simonsson Har du en ny kompis?
3    anders caringer På musikens vingar 
4      ingemar olsson Kändisar
5      annika avelin Livets resa…
6 marit Toll                         Från jord till bord
7 göran Folkesson Härligt! Våren är i antågande
8 eva Lundgren    Den bästa …
9 Tommy Widegren      Från bondunge till …?!
10 Thomas gislerud     att uppleva är mitt sätt att leva
11   anette Torstensson Hoppsan…
12 Pia Willén Kultur tillsammans, en möjliggörare för god hälsa!
13   anders Johansson    Kära läsare
14    marie Berglund     Jag ska bara
15 Sanna axelsson Livet på landet
16 Kajsa Bengts  Ny på jobbet?
17 Per Pettersson Västerås, romfartuna, Skultuna och Haraker
18  Emma Hermansson   De nya upplevelserna och kärleken   
19 Tord guldbrand en bra plats i skuggan
20 mattias Hjortsberg  möjligheternas Skultuna
21 anneli von Knorring min första bok
22 Tomas martinsson    Tre T 
23 magnus näsström årets längsta dag

Här bjuder Joakim Jansson 
på en bild från 

Samling vid krubban
Söndag 18 december i Harakers Kyrka

“På bilden ses Selma 1,5 år placera ut 
krubbans karaktärer med hjälp av 
prästen Maria Agstam Häggkvist.”

Tack Joakim för bild & text!
Elisabet

Skultunabladet



Vi finns här lokalt för din skull
Välkommen till oss!

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

Handelsbanken
Tack Amanda! Välkommen Pierre!

Vi tackar Amanda för hennes tid på kontoret i Skultuna och hälsar Pierre Sjölander
tillbaka till oss från årsskiftet. Pierre kommer att vara på plats för Ida under hennes 
föräldraledighet. 

Kontorschef i Skultuna
Kontorschef Johan Gustavsson kommer inom kort att gå vidare till nya utmaningar 
inom Handelsbanken. Nästa uppdrag är arbetet som Kontorschef på Handelsbanken 
i Eskilstuna. 

Rekryteringsprocessen är i full gång för kontoret i Skultuna och vi ser fram emot att
kunna presentera en ny Kontorschef så snart detta är klart. 

"Jag kommer framför allt sakna alla trevliga människor, både kunder och personal,
   som jag haft förmånen att få träffa genom jobbet här. 

Jag vet att jag lämnar efter mig ett bankkontor i gott skick, med medarbetare som 
   gillar att träffa kunder för att hjälpa till med allehanda bankaffärer". 

   Jag vill tacka alla kunder för en fantastisk tid i Skultuna!”                Johan Gustavsson

Handelsbanken Skultuna önskar alla sina kunder 
- både befintliga och blivande -

God Jul 
och

Gott Nytt År 

Fritidsgården
Aktiviteter under jullovet

OBS! Aktiviteter som är märkta med * är de som man måste anmäla sig till innan. 
Då hämtar deltagaren en lapp på fritidsgården och tar hem.

Onsdag 21 december 
kl. 15.00 - 20.00  Vi firar jul på gården för 
  ungdomar i årskurs 5 
  och upp till 17 år.
kl. 20.00 - 21.30  Öppet som vanligt.

Vecka 52
Tisdag 27 december 
* Shoppingresa till Mall of Scandinavia

Onsdag 28 december
* Resa till Prison Island
kl. 18.00 - 21.30  Kvällsöppet som vanlig

Torsdag 29 december 
kl. 09.00 - 14.00  5-6 verksamhet på fritids-
  gården. Drop-in
kl. 12.00 - 14.00  Fotbollsturnering 

Fredag 30 december
kl. 19.00 - 24.00  Kvällsöppet som vanligt
GA-hallen är bokad mellan 20.00 - 22.00

Om ni har frågor, eller som vårdnadshavare är nyfikna på vad vi gör, så är ni varmt välkomna att ringa oss på: 
tel. 021 - 39 38 99 eller komma in under våra öppettider och hälsa på!

Skultuna Bibliotek
Öppettider under jul och nyår

   Fredag  23 december STÄNGT
   Tisdag  27 december kl. 12 - 17
   Onsdag  28 december kl. 12 - 17
   Torsdag  29 december kl. 12 - 19
   Fredag  30 december STÄNGT

   Måndag    2 januari  kl. 12 - 19
   Tisdag   3 januari   kl. 12 - 17
   Onsdag    4 januari  kl. 12 - 17
   Torsdag   5 januari  STÄNGT

Från måndag 9 januari gäller ordinarie tider

Vecka 1
Måndag 2 januari
kl. 13.00 - 21.30  Filmmaraton 
   med filmen Rocky

Tisdag 3 januari
kl. 09.00 - 14.00  Sällskapsspel Drop-in

Onsdag 4 januari
* Paintball
* Goodgame
kl. 18.00 - 21.30  Kvällsöppet

Lördag 7 januari
kl. 19.00 - 24.00 Julgransplundring

Vecka 2
Måndag 9 Januari
kl. 18.00 - 20.00  Vi är i pulkabacken och grillar
kl. 20.00 - 21.30  Kvällsöppet

 





Minnesanteckningar från möte om planerade byggnationer i Skultuna
Onsdagen den 9 november bjöd Skultuna kommundelsnämnd och byggnadsnämnden till möte i Blå hallen 
angående de planerade byggnationerna i Antons park. På mötet deltog representanter från de båda 
nämnderna och från de berörda förvaltningarna. Mötet modererades av undertecknad. 
Glädjande nog så var mötet mycket välbesökt och cirka hundra personer deltog. Antalet deltagare var 
mycket imponerande och det gör mig stolt att se ett sådant engagemang. Mötet inleddes med att under-
tecknad informerade om den process som landat i att byggnadsnämnden i juni 2016 beviljade bygglov
för uppförande av hus. 
Därefter lämnades möjligheter att ställa frågor till närvarande politiker och tjänstemän. Frågorna handlade 
bland annat om att man som invånare i Skultuna upplevt brist på information om de planerade byggna-
tionerna och hur de påverkar miljön. Vidare handlade frågorna om att man upplever brist på respekt för 
de mycket viktiga kulturhistoriska värdena vid mässingsbruket och vid Antons park. Flera påpekade att 
politiker i andra sammanhang talat om att bevara grönområden och områden för rekreation men att 
sådana hänsyn inte har tagits när det aktuella bygglovet beviljats. 
Lars Kallsäby, som är ordförande i byggnadsnämnden, var imponerad av engagemanget och önskade att 
detta hade funnits när detaljplanen ställdes ut och beslutades 2009. Han och Staffan Jansson, som är vice
ordförande i byggnadsnämnden, talade om vikten av att bygga i Skultuna varpå flera av åhörarna påpekade
att de inte är emot byggnation i Skultuna, men att de är emot att det byggs på den aktuella platsen. 
Mötet avslutades med att undertecknad informerade om att ärendet nu ligger hos mark-och miljödomstolen 
i Nacka och att det som överklagats är Länsstyrelsens beslut om att överklagande parter inte är sakägare. 
Efter mötet stannade flera av åhörarna kvar för att samtala med de närvarande politikerna.
Tobias Åsell
Direktör, Skultuna kommundelsförvaltningText & bild: Margau 

Wohlfart-Leijdström

Lions Club i Skultuna 

Tack för att du Hjälper Lions Hjälpa !

TACK 
till alla som på olika sätt bidragit till vår verksamhet i år ! 
Vi har bl a kunnat skicka pengar till ”De glömda barnen” i Syrien
och dess grannländer. 
Nu önskar vi en God Helg och ser fram emot ett nytt arbetsår 2017. 

Träna i vår
Efter helgerna startar vår Cirkelträning
(konditions- och styrkepass för både män och kvinnor)

Start vecka 2, torsdag 12 januari,  kl 18.00 – 19.30 
i Tibbleskolans gymnastiksal.               Föranmälan behövs inte
Nytt pris: 450 kr/termin eller 50 kr/gång.         Välkommen!

Ev. överskott går till Lions hjälpverksamhet. 

2 korta rapporter

Förhoppningsvis kommer de 
tillbaka till våren med tips för 
hängmattan!

Okynnigt väder, men god stämning 
och allt genomfördes som planerat 
med bl.a. sång av Stjärngossekören, 
försäljning av hantverk m.m. 
Naturklubbens kolbullar smakade
bra och utdelningen av luciasmycke 
till årets lucia, Sandra Lindh, åk 9
på Persboskolan, var högtidlig.
Text & bild: Carin Lundgren, Lions

1) Bokcaféet i Harakers Bygdegård, onsdag 7 december
I samverkan mellan Harakers Bygdegårdsförening och Skultuna kommundelsnämnd 
hölls ett bokcafé i Harakers Bygdegård på onsdagskvällen, 7 december. 
Många bra tips på läsning och julklappar fick det 15-tal personer som besökte bokcaféet 
av Eva Lundgren och Stefan Nordin från Skultuna bibliotek. Det fanns tips för alla som 
var där trots den stora spridningen på ålder  -  82 år mellan den yngsta och den äldsta! 
Blandningen av böcker som Eva och Stefan hade med sig ledde till bra diskussioner 
över fikat. Det var allt från fantasy, deckare, fakta, feel-good, humor och barnböcker. 

2) Julmarknad på Torget i Skultuna, lördag 10 december



Gläns över varje tand
Strålande stjärna

Men om du tandvärk får,
vi hjälper dig gärna

GOD JUL & Gott Nytt År
Vi har stängt 23 december och 30 december. Övriga mellandagar öppet.
 Välkommen till oss för ett friskare leende! Vi tar även emot nya patienter.

Folktandvården Skultuna      Västeråsvägen 32     Tel 021-17 65 40

 

 

  

Varsågod !     
Utgivningsplan 2017

- att spara för årets annonseringar
Vanligtvis är sista inlämningsdag fredag före utgivningsdag & utgivningsdagen är en onsdag. 

Avvikelser är markerade med rött i planen

OBS! Uppgifter inför nästkommande nummer står alltid på första sidan av Skultunabladet. 
Där och på hemsidan - www.skultunabladet.se - kan du alltid se eventuella ändringar under året.

Välkommen att synas lokalt och lite till !

Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  Telefon 021-470 99 00  
E-post:      info@skultunabladet.se  
Hemsida:  www.skultunabladet.se

Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

En riktigt God Jul 
& Gott Nytt År 

önskar vi alla kunder, leverantörer, 
samarbetspartners och ortsbor.

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:          www.aroshandelshus.com    
 E:post:                info@aroshandelshus.com
 Besöksadress:  Företagshuset i Vagersta  
  Växel:  021 - 740 27

Barnfest
i Klockargården 
Romfartuna Kyrkby

Söndag 15 januari 
kl. 14.00 - 16.00

 

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

Föranmälan senast 8 januari till
Maria... e-post: maria@sannesjo.com

          Sanna... e-post: sanna@frandesta.se
Välkommen!

Romfartuna Hembygdsförening 

Mia & Gunnar spelar
till dansen runt granen

Tomten kommer 
med påsar

Vi bjuder på fika.

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

God Jul & 
Gott Nytt År

Conny



Delar ur äldre väggplansch målad av 
Stina Broomé, född 1891 i Värmland. 

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

Presentkorten 
hittar du hos mig!

En fin julklapp

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska.

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

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

Välkommen till SAIK
Skultuna 

Allmänna Idrottsklubb    

För mer information se vår hemsida
www.skultunaaik.se

Vi önskar alla 
en riktigt God Jul 

& 
ett Gott Nytt År

för året som gått 
och 

välkommen 
till ett aktivt 2017!

Tack 



  
 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”
•

SKuLTuNA 
KOMMuNdELSNäMNd
Vi önskar alla kommundelsbor 

en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År!
Mikael Sandberg (S), ordförande, 

Sven Svensson (Mp) 
Irene Hagström (M) 

Cristina Estay (S) 
Peter Toll (C)

Ulla Mörck (M)
Åke Johansson (L) 

Andreas Ljungberg (S) 
Anders Johnsson (S) 
Johan Norrlin (Mp) 
Karin Westlund (C) 

Thomas Klingberg (M) 
Christoffer Anderberg (M) 

Karin Ståhl (L)  

Vinterväghållning inom Skultuna kommundel
T T T Vi har beredskap för vinterväghållning!  T T T
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. buss- 

 hållplatser snöröjs och halkbekämpas av extern entreprenör
  utsedd av Trafikverket.                                   Teknik och Fritid  Måndagen den 2 januari

kl. 09.00  Bangolfterminen inne, börjar idag.

Tisdagen den 3 januari
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15

Onsdagen den 4 januari
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15

Torsdagen den 5 januari  Trettondagsafton
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15

Fredagen den 6 januari    Trettondedag jul

Måndagen den 9 januari
kl. 09.00  Bangolf
kl. 09.30 Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 11.00 Gymnastik på 15
kl. 13.30  Balansträning

Tisdagen den 10 januari
kl. 08.30  Väntjänstmöte
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00 Högläsning på 15
kl. 11.00  Gymnastik på 15
kl. 14.00  Fotbollsgrabbarna spelar  

                Vi dricker kaffe tillsammans

Onsdagen den 11 januari
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 14.00  Bingo

 Vallonens Mötesplats önskar er alla ett Gott Nytt År och 
Stort Tack för 2016!

 Tack till personal och frivilliga som samlade in pengar 
till 2017 års Lagersbergsresa. Tack alla ni som bidrog!

Onsdagen den 21 december
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15

Torsdagen den 22 december
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 14.00  Film i samlingssalen

Fredagen den 23 december
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika

Lördag 24 december  
Julafton
Söndag 25 december 
Juldagen
Måndag 26 december
Annandag jul   
kl. 14.00 Julgudstjänst
 
Tisdagen den 27 december
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 14.00  Film i samlingssalen
  Vi dricker kaffe tillsammans

Onsdagen den 28 december
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15

Torsdagen den 29 december
kl. 09.30  Vlt läsning
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 14.00  Film i samlingssalen
  Vi dricker kaffe tillsammans

Fredagen den 30 december 
kl. 09.15  Manikyr
kl. 10.00  Högläsning på 15
kl. 12.30  Spelstuga på 15
kl. 14.30  Fredagsfika med tårta, 25 kr

Skjut raketer under nyår – men gör det med förnuft
AKTuELLT! 

Nyårsafton är den stora fyrverkerikvällen i Västerås. 
Här följer några tips för ett säkert användande av de populära pjäserna. 

Vanligtvis krävs det tillstånd från polisen för att använda fyrverkeripjäser. 
Enligt Västerås Stads lokala ordningsföreskrift krävs dock inget tillstånd från klockan 15.00 

för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till klockan 03.00.
Så kallade smällare är däremot alltid förbjudna. 

För att få köpa och använda fyrverkeripjäser måste man fyllt 18 år. 
Det är straffbart för vuxna att köpa ut fyrverkerier till personer som inte fyllt 18 år. 
Att köpa ut fyrverkerier till minderåriga ses som lika allvarligt som att langa alkohol. 

http://www.vasteras.se/specialsidor/kommunens-kontaktuppgifter.html

Visa alltid hänsyn till varandra och till de djur som finns i närheten

Måndagsklubben
Tack för i år 

alla härliga besökare!
Julfesten drog in 1350 kr

till Svenska kyrkans 
diakoniarbete. 

Det är det många 
som tackar för!

Vi ses igen 
i februari 2017!

Måndagsklubbsgänget

Nybörjarkurs i I Pad börjar den 24 januari. Hör av dig om du vill delta!  Tel. 021 - 39 39 10

 Lördagen den 31 december

Nyårsafton

Se även separat information om: shÅppen, Fritidsgården & Skultuna Bibliotek och Minnesanteckningar från möte



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

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

        
 

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33    726 31 Skultuna   

Telefon: 076-945 76 76    
e-post: kansli@skultunais.se            www.skultunais.se       

Kallelse till årsmöte för SIS 
21 februari, kl. 18.00

Motioner/förslag 
inlämnas till styrelsen senast 30 januari

 
Påminnelse! Inventering på Ö&B 
Erikslund: Onsdag 11 januari,  kl. 16.30
Hälla:        Måndag 16 januari, kl. 16.30
 GOD JUL & 

GOTT NYTT ÅR

Jag önskar alla 
God Jul & Gott Nytt År


