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

Nr 3 •

Onsdag 14 januari, vecka 7 Årgång 51

Nästa nummer onsdag 28 febr.

• 2018

Annonsbokningar & material inlämnas senast fredag 23 febr. kl. 12

Frisör & Shop
Boka gärna din tid på nätet
via min hemsida!
Mina öppettider är:
Måndag-Torsdag kl. 08.00-17.00
Fredag
kl. 08.00-13.00
Annantidenligtöverenskommelse!!
Välkommen till
salongen för hela familjen!
Rose-Marie Alm, dipl.hårolog

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
goda l
knö

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

Fredag 23 februari
kl 11.00 - 12.00

OBS !!! Ny plats.
Vi står vid f.d. OK-macken i Skultuna

Tel: 070 - 719 83 55

Centrumhuset Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Vi säljer även honung och sylt

Välkomna till

SKULTUNA IS

Årsmöte
2018

SkultunaHembygdsföreninghållersittårsmöte

torsdag 22 februari, kl. 19.00
i Hembygdskällaren
Vallonvägen 20 C

www.hembygd.se/skultuna

Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna

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

Välkomna till årsmöte
Måndag 19 februari kl. 18.00
på Mariagården

Bland annat kommer förslag till ändringar
av några punkter i stadgarna att behandlas.

			

Fuktutredning/avfuktning

			

Rivning och sanering

			

Skadejour

072-888 40 40

www.ocab.se

Hej!

		

			

Utgivningsdag på Alla Hjärtans Dag. Det känns bra! Sportlov om en och
en halv vecka. Kanske med snö i år! Det känns också bra. Jag önskar alla barn och ungdomar några
sköna dagar både med vila, härliga utomhusaktiviteter och lite extra umgänge med familj och kompisar.
Mitt i sportlovet kommer nästa Skultunablad ut igen.
Kåsör denna gång: Nu är det dags för ett par i byn Broarna att sätta några av sina tankar på pränt. Jag tror
att det var här i Trädgårdsbutiken i Vagersta jag träffade dem första gången för ett par år sedan. Relativt
nyinflyttade. Sociala och trevliga. Redan då kom kåseriskrivandet på tal. Nästa gång vi pratade om den
saken var när vi möttes förra året vid arrangemanget i Hallsta by som Romfartuna Hembygdsförening hade.
Tredje gången var nyss och nu är deras kåseri här. Varmt välkomna Linda Engström och Kent Åström.
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Att ge ett snickeri ett nytt liv….

Sommaren år 2015 åkte vi på en visning av ett snickeri med tillhörande bostadshus. Det låg i
Broarna mellan Vagersta och Haraker. Ingen av oss hade väl egentligen någon anknytning hit,
men däremot en längtan efter landet och naturen. Linda var skeptisk till en början eftersom det
verkade så stort och bara tanken på att behöva dammsuga och skura alla golv gjorde henne helt
matt. Men när vi åkte in på uppfarten och möttes av den vackra och ståtliga eken så förstod hon.
Hon hade ju kommit hem.
Det stora snickeriet stod där så stolt, men var lite trött och det var spännande att få gå in. Där möttes
vi av generationer av prylar och maskiner i alla möjliga krypin och rum. Idéerna började ta fart i
huvudet på oss båda. Här skulle man verkligen kunna göra något riktigt kul!
Så tog vi då steget. Vi la ett bud och sen ett till.
Helt plötsligt var vi ägare av Broarna 5, pirrigt
och kul, men vi skulle väl ljuga om det inte också
var väldigt nervöst. Så då tog då en sjuksköterska
och en ingenjör sitt pick och pack och flyttade
ur lägenheten mitt inne i stan i Västerås och ut
på landet. Till friska luften bar det för att börja
på ett nytt liv. Sen blev vi kvar och livet började
rota sig. Ja, det var väl så det började. Vi har haft
mycket att göra sedan dess och snickeriets framtid knåpar vi fortfarande på mellan fasadmålning
och svampplockning.
Det blev en liten paus i allt fejande efter ett tag. För i januari 2017 kom vår efterlängtade son Malte
till världen. Vi lärde oss snabbt att det går minsann inte lika fort att förändra ett snickeri med en
liten hemma. Men oj va tiden går fort med en lilleman och tankarna på snickeriets framtid börjar
komma tillbaka.
Som vi förstått är det många omkring som var med på den tiden som snickeriet faktiskt var verksamt.
Det hade varit så kul att få veta mer vad grannar och ortsbor skulle behöva här ute. Är det kanske
just ett snicker? Eller en lanthandel? Festlokal? Bed and breakfast? Ja, visst finns det möjligheter.
Det hade varit toppen om ni som läser det här och har förslag på verksamhet kunde tipsa oss.
Eller om ni kanske kom ihåg hur det såg ut här förr?
Maila oss gärna eller kom förbi och berätta.
Linda & Kent
		

		
		

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

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare

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.

Nariga hälar,
hälsprickor
och
förhårdnader
är puts väck
med denna
fantastiska
fotcreme.
Passar även
diabetiker.
Camillen diabetic

130 kr

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Välkomna !

Svenne

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Dags igen för några rader från Sten Åke Petersson. Han som så generöst delar med sig av minnesbilder från
uppväxten i Skultuna. 2017 var han med i nr 20, 21 och 22. 2018 startade bra med hans medverkan i nr 1.
Välkommen tillbaka Sten Åke!
Elisabet Sannesjö

Pinnfall
Året var 1957. Skultuna bruk firade sitt 350-års jubileum. Det var mycket ståhej med korteger och jippon
och middagar för de särskilt inbjudna. Alla som kunde gå och stå var på benen. De flesta hade någon roll
i sammanhanget, från grundaren, Karl IX som år 1607 lär ha pekat på forsarna i Svartån, halvannan mil
norr om Västerås, och sagt: Här ska mässingsbruket ligga, fram till dagens dignitärer, 350 år senare.
Pappa Holger deltog i kortegen i rollen som disponent Lundin, en rund och fryntlig man iförd plommon
stop, där han färdades i kortegen längs Bruksgatan i samma vagn som Arne Källarsson som var vaktmästare
på IOGT och bodde i ordenshuset. Jag minns att jag var väldigt stolt när jag såg pappa vinka åt folket från
sin vagn. Det var nog hans livs största teaterroll, kanske rent av större än framträdandena på Lillhärds
dansbana på 1920-talet.
Min uppväxttid, det sena 1940-talet och 1950-talet var en tid av förändring i hela samhället. Ännu satte
bruksandan och klassamhället en stark prägel på livet i Skultuna. Ännu hörde arbetarkvinnorna till Kooperativa kvinnogillet och tjänstemannafruarna till Husmodersföreningen. Än var handelsbo´n lika med Konsum
för arbetarna medan de flesta av brukets tjänstemän handlade hos Strömbergs i ”lilla bo´n” eller hos
Söderbergs borta vid nybyggda Skultunagården.
Än fick brukets tjänstemän sina julgranar fritt hemkörda till dörren. Än stod Tjock-Albin nere vid Brännugnsbacken och klöv björkved som kördes hem till ingenjörernas och de högre tjänstemännens radhus
och villor för eldning i de öppna spisarna medan arbetaränkorna och pensionärerna i nåder kunde få ett
pinnfall att ta reda på. Kanske vet du inte vad ett pinnfall är? Det är ju inte så vanligt förekommande numera.
Det innebar att man fick brukets nådiga löfte om att ta reda på vad som blev kvar i skogen efter en avverkning. Grenar och pinnar. GROT tror jag det kallas i dag. Nu ligger det i stora högar för att flisas. Då
gällde ett par kilometers promenad vid farmor Hildurs hand till någon avslutad avverkning vid Kampberget
eller Norräng. Några timmars arbete för henne (med min hjälp!!) att dra fram grenarna, bangarna till en
lämplig stubbe och att med lillyxan hugga upp ett lagom knippe spisved att bära hem till den sin omoderna
etta. Hon bodde högst upp i Kardusen, ett till arbetarbostäder ombyggt spannmålsförråd vid Bodbacken.
Medan hon sedan högg grenarna i hanterbara längder satt jag uppkrupen på någon stor sten och spelade
“hay day” på min ajpadd…nej visst, det gjorde jag nog inte. Jag byggde mig en gård av pinnar och kottar
och så hörde jag henne nynna och sjunga sin favoritsång framför andra medan hon arbetade:
”Lilla vackra Anna, om du vill, hörer du mitt hela hjärta till”.
Den har funnits med inne i mitt huvud genom hela livet. Vi hade den på en stenkaka. Alf Pröjsen sjöng
den så fint. Farmor fick en särskild glans i ögonen när hon lyssnade på den. Jag har senare förstått att
den speglade så mycket av hennes längtan i livet. Gå in på “spruttifaj” eller någon annan sajt och leta upp
den och lyssna. Den håller än i dag och fungerar som en påminnelse om en tid för inte så länge sedan
men som ändå känns mycket, mycket avlägsen.
Farmor Hildur var dotter till bruksarbetaren Viktor Malmberg, ursprungligen från Fläckebo och Haraker.
Han ska ha varit en udda kuf som likt Tjock-Albin högg ved vid bruksförrådet, sandade i backarna ner
mot porten och stod till förfogande för diverse okvalificerade sysslor, fram till sin död 1924. Trots att
han var lite udda fanns det i alla fall plats för honom i den stora apparat som sammanfattades under
namnet ”bruket”. Hur är det med den saken i dag?
Sten Åke Petersson

Nya tag med ny ägare på Eie´s !
Det firar vi 19 - 23 februari, vecka 8,
med två erbjudande:

1) Specialpris på pizzor

Pizza nr 1-30, 50 kr. Pizza nr 31-54, 60 kr
2) Dagens lunch, 60 kr

Vi återinför Dagens Lunch, vardagar kl. 11.00 - 14.00.
Ordinarie pris 79 :-

				

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Vecka 8

Specialerbjudande 60 kr
Måndag 19/2		Lunchkorv, pepparrotssås, potatis
Tisdag 20/2		Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 21/2 Stekt panerad fisk, remouladsås,
			
pressad potatis och ärtor
Torsdag 22/2		Lasagne
Fredag 23/2		Stekt fläskfilé med champinjonsås,
			
stekt potatis och broccoli

Öppettider:
Måndag - torsdag 11 - 21
Fredag, lördag
11 - 22, ev. längre
Söndag
11 - 21

				
				
				

Vecka 9		

Ordinarie pris 79 kr
Måndag 26/2 Kycklingfilé med ris och currysås
Tisdag 27/2 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 28/2 Pannbiff med löksås och potatis

Torsdag 1/3 Stekt lax med citronsås och potatis
Fredag 2/3 Fläskschnitzel med rödvinssås, stekt
			
potatis och ärtor

Välkommen!
Ahmed, Sahmi & Regina

I några nummer av Skultunabladet
kommer vi att intervjua några av våra
medarbetare i Skultuna kommundel

Denna gång är det dags att presentera Petra Andersson,
som är Skultuna kommundelsförvaltnings ekonomichef.
Hur skulle du beskriva ditt arbete Petra?

Omväxlande och med ständiga deadlines. Mitt arbete ger en inblick i verksamheterna vilket är väldigt roligt. I Skultuna arbetar
jag med det stora och det lilla. Jag gör allt ifrån att räkna på nya
verksamheter till att rätta transaktioner i ekonomisystemet.

Telefon

Välkommen till SAIK

Var med och stöd
kampen mot barncancer!

Skultuna
Allmänna Idrottsklubb

Insamling & försäljning
av bullar och hantverk
vid ICA Supermarket i Skultuna
Behållningen går oavkortat till
Barncancerfonden i Mellansverige

När ekonomin är i balans, så klart. Variationen i mina arbetsuppgifter, närheten till politiken, den platta
organisationen vi har och de snabba beslutsvägarna. I våra verksamheter har vi ett unikt samarbete över
gränserna och jag blir så glad över de lösningar vi kan åstadkomma tillsammans.
Vad är det bästa med Skultuna? Jag bor själv i kommundelen och trivs väldigt bra med det.

Alla barn får medalj och diplom
15 kr för vuxna.
Vi bjuder barnen!

VitackarICAförljusenochSkultunabladetförannonsen

Vad är roligast i ditt arbete?

Skidor och pjäxor finns att låna.
Hundspann finns för barn
som inte kan åka skidor.

Korv med bröd och fika.

Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Vi arbetar mycket med det bästa för Skultuna kommundel.
Vi får god kännedom om vad som händer i kommundelen
och i våra verksamheter. Vi försöker tillgodose medborgarnas
önskan i möjligaste mån utifrån det uppdrag vi har. Vi har
fokus på god ekonomisk hushållning av våra skatteintäkter,
vilket är viktigt för mig.

vid Tibble Arena (Hallonbacken)

När skymningen faller
tänder vi vårt hjärta av ljus
MormorMarlen Olsson och Sam Olsson, 8 år

Hur skulle du beskriva förvaltningsstabens arbete?

söndag 18 februari, kl 11 - 13

Torsdag 15:e februari kl. 14 -18

021-751 11

Snabbfakta
Namn:
Petra Andersson
Yrke:
Ekonomichef
Ålder:
Snart 50 år
Familj:
Sambo och två döttrar
Intressen: Hästar
Favoritfärg: Blå

Barnens Vasalopp

För mer information se vår hemsida

www.skultunaaik.se

Inbjudan till möte
Kommundelsförvaltningens Unggrupp bjuder in till informations-och dialogmöte

torsdagen den 22 februari, klockan 18.00 till 20.00

Tema:

Information och dialog om förebyggande arbete och om hur du kan
se och hjälpa ditt och andras barn och ungdomar på allra bästa sätt.
Medverkande är Unggruppens representanter, polisen, nattvandrarna
och fältande socialsekreterare.

Plats: Mariagården

Varmt välkomna!
Skultuna kommundels unggrupp

Alla Hjärtans Dag 14 februari
Allsång med Alla–Hjärtans sånger
av och tillsammans med Sabrina
Kl. 14.00 i matsalen på Vallonen

Vi äter Alla–Hjärtans bakelse och dricker kaffe. Pris 20 kr

Bokning av bröllop och fest 2018 och 2019 är i full gång
för såväl det lilla som det stora sällskapet

Välkommen på besök och titta på våra olika lokaler som rymmer upp till 200 personer
FÖR BOKNING OCH INFORMATION: telefon 0700 06 46 80 eller bokning@svana.se
Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

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

Lionsdagen 18 februari

på Vallonens mötesplats, Vallonvägen 15 - 17

Vestarna uppträder kl. 14.00
Lions bjuder på underhållning
och semlor till kaffet efter uppträdandet.
Vallonen är smyckat med tulpaner.

Nu är vi igång med våra kurser igen!
Anmäl dig till oss på telefon 021-16 44 50 eller
via mail till skultuna@handelsbanken.se
Onsdag 21 feb. kl. 14.30 – Internet-och telefontjänsten samt Swish
Fredag 23 feb. kl. 09.00 – Sparande. Våra Multi Asset-fonder
Torsdag 1 mars kl. 16.30 – Pensionssparande

Välkommen
till två trivsamma
arrangemang
på Vallonen!

Fredag 2 mars kl. 09.00 – Internet-och telefontjänsten samt Swish

Varmt välkommen
till ditt lokala bankkontor!
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Vecka 7 Onsdag 14/2

ä
Dagens Lunch 85 kr

Sallad, bröd, kaffe och kaka ingår
För utkörning av lunchlådor,
beställ före kl. 09.00

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Pytt i panna med ägg och rödbetor		
Torsdag 15/2
Gryta med kokt potatis
		
Fredag 16/2 Fläskytterfilémklyftpotatisochpepparsås
Vecka 8 Måndag 19/2 Falukorv med stuvade morötter
		
Tisdag 20/2 Raggmunk med fläsk och lingon
		
Onsdag 21/2
Biff a la Lindström med stekt potatis		
Torsdag 22/2
Ärtsoppam.pannkaka&sylt.Altlasagne
		
Fredag 23/2 Rostbiff med potatisgratäng
Vecka 8 Måndag 26/2
Köttkorv med rotmos
		
Tisdag 27/2 Raggmunk med fläsk och lingon
		
Onsdag 28/2
Pytt i panna med ägg och rödbetor
Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

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

ä
ä

ä

Fil

e
m
i
mT

Se även menyn på gastrogate.se

Vi kan inte uträtta stora saker
- bara små saker med stor kärlek.
Moder Teresa

Harakers Bygdegårdsförening hälsar välkommen till

Filmvisning i Harakers Bygdegård

Söndag 18 febr. Barnfilm kl.15. Vuxenfilm kl.18
För mer information, se hemsidan Haraker.se

Vackra rosor och riviga ris om skidspår

Rosor: Nu har vi fina skidspår gjorda av Leonard Antonsen, både på
Prästgärdet och Elljusspåret! Leonard har lagt ner åtskilliga timmar
att packa och spåra snön för skidåkning. Varmt tack för den
Kommundelskontoret med
goda insatsen!
Tel. 021 - 39 38 00
En riktig risbastu till dem som promt ska gå i skidspåren. Hänsyn både
www.vasteras.se
mot den som jobbat med spåren och alla skidåkare är att föredra.
E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se Tack alla andra som inte går där.

På “G”

•

Skultuna
kommundelsnämnd

Kommundelsnämnden sammanträder på kommundelskontoret i
Skultunagården onsdag 21 februari
kl. 16:30
Sju dagar innan kan du läsa vilka
ärenden som kommer att behandlas
på sammanträdet:
https://www.vasteras.se
/namndhandlingssok.html

• Småbarnsrytmik för barn ca. 3 mån - 1 år på Mariagården
torsdagar ojämna veckor, kl. 09.30 - 11.15
• Stängt måndagen den 19 februari! Vi är på utbildning.
• Våffelmellis! Tisdag 20 februari mellan kl.13.30 - 15.00
Våffelsmet finns i kylen. Kom & grädda din egen våffla för 5 kr/våffla
• Babybokprat på Biblioteket! Torsdag 22 februari kl. 09.30-11.00,
för barn ca.4 mån - 1 år.
• Sopplunch måndag 26 februari kl. 11.30.
Välkomna att äta soppa för 25kr/vuxen och barnen gratis.

Biblioteket

Välkommen till biblioteket på sportlovet!
Vi har öppet:

•

Teknik och Fritid

Måndagsklubben

Tack alla som kom och förgyllde vår måndagskväll, 5 februari!
www.vasteras.se/uppleva-och-gora Ca 120 personer körde hinderbana, åt chili con carne och pysslade
/idrott-och-friluftsliv/skridskoakning Kryssa för måndag 5 mars i kalendern - då ses vi igen!
Presentation av företag i kommundelen i samverkan mellan förvaltningen och Skultunabladet

Serien startade i förra numret av Skultunabladet då vi presenterade Gisleud Carpets. Den kommer att
fortsätta så fort tillfälle ges, dock inte i varje nummer. Nästa presentation kommer i nästa nummer

• shÅppen
•

Se även separata annonser om:
Inbjudan
till
möte
•
• En medarbetarpresentation • Poliokonsert
Firande av Alla hjärtans dag och Lionsdagen på Vallonens mötesplats

Telefon 021 - 39 39 10

Onsdag 14 februari Alla hjärtans dag!
Kl. 09.00 Bakning med Pia
Kl. 11.00 Gymnastik i samlingssalen
Kl. 11.30 Boll-kul i samlingssalen
					
Kl. 14.00–16.00 Alla hjärtans musik och lite all			
sång, med Sabrina. Alla hjärtans fika med alla
hjärtans bakelse, 20 kr! Välkomna till matsalen!

Onsdag 21 februari
Kl. 09.00 Bakning med Pia
Kl. 11.00 Gymnastik
Kl. 11.30 Boll-kul i samlingssalen
Kl. 14.00 Skultuna Hembygdsförening. Bildvisning
		
i samlingssalen med Stig Svärd. Fri entré.
		

Kaffe 20 kr. (Lottförsäljning)

Torsdagen den 15 februari
Kl. 09.00 Mjukgympa för damer och herrar!
Kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
Kl. 10.00 Handgymnastik och handmassage
med Pia i entrén (Lugn musik)
Kl. 11.00–13.00 Visning av gymmet för 65 + och
		
försäljning av träningskort.
Kl. 14.00 Teknikcafè
Kväll:
Mimer har samlingssalen
Fredagen den 16 februari
Kl. 09.15 Manikyr
Kl. 10.00 VLT
KL.10.30 Hänt i veckan
Kl. 11.00 Styrketräning. Ljusa rummet på äldre
boendet
Kl. 12.00 Rotary har lunchmöte med föredragshållare Thomas Reichert, restvärdesräddning.
Kl. 12.30 Spelstuga
Kl. 13.30 Golf Vallonen/Hammarby
Söndagen den 18 februari
Kl. 14.00 Lions-dagen på Vallonen. Lions bjuder
på underhållning av Vestarna, kaffe och semlor.
Lions välkomnar våren med tulpaner! Se annons!
Måndagen den 19 februari
Kl. 09.00 Golf (Lotteriförsäljning)
Kl. 10.00 VLT
KL. 10.30 Högläsning
Kl. 11.00 Chi–ball Chi gong
Kl. 13.30 Balansträning
Kl. 14.00 Filmvisning samlingssalen. Kaffe 20 kr
Tisdag 20 februari
Kl. 09.00–12.00 I Pad tillfälle 5 i konferensrummet
på äldreboendet. (Lottförsäljning)
kl. 10.00 VLT
kl. 10.30 Högläsning
Kl. 13.00 Styrketräning i ljusa rummet på äldreboendet
Kl. 14.00 ”Svenska kyrkan kommer”
		
Samlingssalen. (Lottförsäljning)
Kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen

		

(Lottförsäljning)

y y y y y y y y y y

Öppna förskolan

Måndag kl. 13-19
Den första januari 2018 började en
Tisdag kl. 11-17
ny kommunallag att gälla i Sverige.
Onsdag kl. 13-17
Lagen innehåller t.ex. nyheten att:
Torsdag kl. 13-19
Kommunens officiella anslagstavla
Fredag kl. 11-14
för anslag av protokoll, beslut, föreSärskilda aktiviteter
skrifter med mera blir digital från
Måndag 26 februari: Pärlplattor
och med årsskiftet.
Tisdag 27 februari: Pyssla smycken av pärlor, testa att skriva ut
https://www.vasteras.se
/anslagstavla.html
smyckesdetaljer med 3D-skrivaren
Onsdag 28 februari: Pärlplattor
Med vänlig hälsning
ordförande Mikael Sandberg (S)
Torsdag 1 mars
Kl. 13 - 15 Bokvikning med Karin
Hela veckan finns det tävlingar och tipspromenader
med finfina bokpriser!
Istiderna för allmänhetens åkning
hittar du på:

VALLONENS MÖTESPLATS

Vallonvägen 15 - 17

Torsdagen den 22 februari
Kl. 09.00 Mjukgympa för damer och herrar!
Kl. 10.00 Handgymnastik och handmassage med
Pia i entrén (Lugn musik)
Kl. 09.00–12.00 Skapande aktiviteter
Kl. 11.00–13.00 Visning av gymmet för 65 + och
		
försäljning av träningskort.
Kl.16.00 PRO har möte i Blå Hallen, Persboskolan
Tala om i god tid före om du vill ha skjuts!
		
Kl. 18.00 Riksbyggen har möte i samlingssalen
Fredagen den 23 februari
• Kl. 09.15 Manikyr
• Kl. 10.00 VLT
• Kl. 10.30 Hänt i veckan
• Kl. 12.30 Spelstuga • Kl. 14.30 Fredagsfika
Lördagen den 24 februari Poliokonsert - se annons!
Lottförsäljning till förmån för kampen mot polio,
hela vecka 8 under våra aktiviteter.
Måndagen den 26 februari
Kl. 09.00 Golf
Kl. 10.00 VLT
KL. 10.30 Högläsning
Kl. 11.00 Chi–ball Chi gong
Kl. 11.30 Vi går till Mariagården & äter soppa, 30 kr.
Om du vill ha hjälp, anmäl det till mötesplatsen!

Kl. 13.30 Balansträning
Kl. 14.00 Filmvisning samlingssalen. Kaffe 20 kr
Tisdag 27 februari
Kl. 09.00–12.00 I Pad nybörjarkurs tillfälle 6, i
mötesrummet på äldreboendet
kl. 10.00 VLT
kl. 10.30 Högläsning
kl. 14.00 Damklubben. Studiecirkel i samlingssalen
Kl. 14.00 Bingo i mötesrummet på äldreboendet.
Gemensamt kaffe, pris 20 kr (Obs ändrat datum)
Kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen
Onsdag 28 februari
Kl. 08.30 Väntjänstmöte, obs ändrad dag!
Kl. 09.00 Bakning med Pia
Kl. 11.00 Gymnastik
Kl. 11.30 Boll-kul i samlingssalen
Kl. 14.00 Teknikcafé
Kväll:

Mimer har möte i samlingssalen

