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I detta nummer
kan du bland annat
läsa om:

Aktuella årsmöten
Filmvisning i Haraker
Sista delen av artikelserien om
Messingsbrukets historia och ledare
Nye kommundelschefen presenterar sig
Kåseri om att läsa för barnen
Öppettider och erbjudanden
i affärer och salonger
Aktiviteter på Vallonen,
Sala Silvergruva och i
Norrbo församling
Tips för att äta ute
Barnens Vasalopp
m.m. m.m
©Foto & montage: Elisabet Sannesjö

Hej igen!

			

Vinden som härjade i början av månaden har mojnat och som 		
vanligt har nog de flesta redan glömt den. Nu har vi fullt sjå att
passa oss för luriga isfläckar istället, åtminstone vi som bor vid sidan om allfarvägarna. Att halka
på nuvarande hårda underlag är inte en smärtfri upplevelse. Å andra sidan är bekymren små i
jämförelse med annat och dessutom övergående. Det står inte på förrän våren är här. Allt ljusare
dagar får oss redan att börja längta så smått efter den. Men tålamod anbefalles, det tar ju sin tid!
Egentligen borde jag ta mig tid att njuta mer av nuet än vad jag gör. När vi nu har snö borde jag
ta mig en skidtur och göra en snögubbe eller en snölykta innan allt har tinat bort. I sommar är det
så dags! Jag kände på snön idag eftersom jag var tvungen att gå över snötäcket för att undvika den
hala vägen när jag skulle gå ut ett ärende. Här var det mest skare. Inget att göra snöänglar i precis.
Jag får nog hoppas att det kommer lite mer nysnö eller ta mig en sväng norrut innan jag missar allt
roligt man kan göra med snön!
Kåsör i detta nummer är en kvinna som bor i Skultuna och som jag av olika anledningar träffat
på i jobbet trots att vi aldrig jobbat med exakt samma sakfrågor. Hon ansvarar för verksamhet
som gör att andra vuxna kan arbeta och studera i trygg förvissning om att deras barn har det bra.
Ett viktigt arbete alltså och hon har valt en viktig rubrik på sitt kåseri. När jag med förtvivlan hör
rapporter om terroristhandlingar i världen kan jag inte undgå tanken: Satt dessa unga människor
någon gång tryggt i en vuxens knä och lyssnade till en god saga? Läs för allt i världen för era
barn och ge dem all kärlek ni kan uppbringa. Välkommen Carina Sandström!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Varför ska man läsa högt för barn?

En av mina favoritsysselsättningar när jag får tid över och vill koppla av är att läsa. Jag tycker det är
spännande att ha en oläst bok i handen, få tillgång till en helt annan värld, få fantisera om bokens
karaktärer och miljöer - det ger en härlig känsla i hela kroppen!
Lärplattor (Ipad), datorer och telefoner är idag stora konkurrenter till böcker. Samtidigt sjunker barnens
läsförståelse. För 10 år sedan läste 70 % av alla föräldrar för sina barn, idag är siffran nere på 35 %
enligt Läsrörelsen.
All forskning visar att barn som tidigt mött skriftspråket genom högläsning klarar sig bättre i skolan,
det gäller inte bara i svenska utan i de flesta skolämnen, eftersom mycket handlar om att läsa och
förstå olika texter, uppgifter och uppdrag. Sedan får vi inte heller glömma bort den härliga känslan
av närhet, samtal och kontakt som man får med barnen när man läser för dem.
Jag är absolut inte emot den nya tekniken, vi har den både i våra förskolor och skolor men den kan
inte ersätta boken och läsandet. Jag är därför väldigt glad och stolt över att vi är med i olika läsprojekt
och nämner gärna projektet; Berätta- Leka- Läsa som riktar sig till de yngsta barnen. Där möter de
Kanel och Kanin och får lära sig mycket om kroppen.
Vi har det förspänt här i Skultuna med både folk-och skolbibliotek och på landet rullar bokbussen,
så möjligheter till böcker finns det gott om. Nyligen läste jag i en av de stora dagstidningarna om tio
knep för att få barnen att läsa mer och nämner här några jag tycker är extra viktiga;
- Prata om böckerna ni läser. Vad är bra, spännande och dåligt?
- Läs böcker själv – det smittar ofta av sig på barnen.
- Prova olika genrer! En bakbok är också läsning samtidigt
som man kan baka något smaskigt ihop med sitt barn.
Jag avslutar med att utmana alla barnföräldrar och självklart alla andra som gillar att läsa. Hjälp till
med att låna så mycket böcker på vårt fina bibliotek och på bokbussen så att hyllorna ”gapar” tomma!
Carina Sandström
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Erbjudande,
Februari - Mars

Värmande vinterkur

En härlig behandling som innehåller ett skönt
bubbelbad och därefter en Hot Stone Massage,
en helkroppsmassage med varma stenar.

70 minuter

800 kr

Du vet väl
att du kan få massage
och spa-behandlingar
från de friskvårdspengar
som du får genom
ditt arbete?

Februari-erbjudande
Nu är vintern här och huden på händerna
blir torr och spricker lätt. Unna dina
händer ett mjukgörande paraffinbad.

Nu endast 130 kr

(ord. pris 200 kr)

Badet avslutas
med en härlig
handmassage.

Ring och boka tid
redan idag!

Välkomna!

Sophie Söderqvist

Diplomerad Medicinsk
fotvårdsspecialist

Välkommen !
Linda Magnusson
Mobil: 0735 - 45 45 03
Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se

Besöksadress:

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

Välkomna till ...

Välkommen
till

Årsmöte
Lördag 21 februari
kl. 15.00
i Harakers Bygdegård
Harakers Centern

e
m
i
mT

Fil

i Harakers
Bygdegård

söndag 22 februari kl. 17.00

För mer information, se hemsidan
www.hembygd.se/haraker
Harakers Hembygdsförening

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

Seriematcher för innebandy och ishockey

Se tider för de olika lagen under Aktuellt på vår hemsida www.skultunais.se

Barnens Vasalopp

Söndag 22 februari OBS! Ny tid: kl 10.00 – 13.00
vid Tibble Arena (Hallonbacken)

Skultuna Rotaryklubb är huvudsponsor
Övriga sponsorer för detta evenemang är: ICA Supermarket Skultuna,
Lions Club Skultuna och Svenska kyrkan/Norrbo församling.

Alla barn hälsas välkomna och kommer att få diplom och medalj.
De bjuds även på korv med bröd och fika.
Vi har skidor att låna ut och kan även i år erbjuda hundspann!

Påminnelse - Årsmöte 18 februari

Skultuna IS håller årsmöte onsdag 18 februari, kl 18.00
Plats: Mäster Jacobs väg 25 D

Handlingarna till årsmötet kommer finnas tillgängliga på kansliet from 11/2.

Varmt välkomna!

Kansliets öppettider: Måndag - Torsdag: kl. 08.00 - 09.30 och 12.00 - 13.30. Fredag stängt

Två lärorika erbjudande
till dig som redan är kund hos oss ... eller skulle vilja bli !
Spara smart till barn och barnbarn
Anmäl dig till vår informationsträff på Handelsbanken i Skultuna
Torsdagen den 19 februari, kl 17.30 -18.30
NYHET!
Vässa dina fondkunskaper!
Anmäl dig till vår nya kurs där vi berättar om intressanta fonder
och hur du gör för att spara i dessa.
Torsdag den 26:e februari, kl. 17.00 -18.30
Våra direktnummer:

Johan
Emelie
Frida

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

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Välkommen
att anmäla dig
på telefon
021-16 44 50

Emelie
Strandh

Johan
Gustavsson

Frida
Gunstad

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Egen tillverkning av stallströ

Torv Spån Mix

Vagersta Stallströ - en viktig verksamhet inom Aros Handelshus AB

Fabrik
och kontor
i Vagersta,
Romfartuna

2013 startade vi vår egen tillverkning av spån, torv och mix
Som tidigare säljer vi även halmpellets och spånpellets

Välkommen till
ett gott samarbete för fina stall !

Vi
levererar
eller Du
hämtar!

							 www.vagerstastallstro.com
							 tel. 021-470 48 00, 021-740 27

Mariagården, Karl IX:s väg 4, Box 73, 726 20 Skultuna, Tel: 81 46 00

Skultuna - Romfar tuna - Haraker
Onsdag 18/2 i Harakers bygdegård
14.00 Harakers syförening, Pernilla Linered
Värdinna: Birgit Johansson
Onsdag 18/2 i Mariagården, Skultuna
15.30-17.40 Tonfisskar, pyssel och övning
16-17 Sånglärkor, övning
18.45 Skultuna kyrkokör & Harakerskören, övning
Söndag 22/2 på Vallonen, Skultuna
14.00 Gudstjänst med Harakerskören
Greta Johansson, Cathrine Tegerstrand
Söndag 22/2 i Romfartuna kyrka
18.00 Gudstjänst
Cathrine Tegerstrand, Enkelt Kyrkkaffe
Måndag 23/2 i Mariagården, Skultuna
09.30 Martaklubben
12.00 Soppa med bön
19.30 Andrum, Pernilla Linered, Gunilla Lindberg
Tisdag 24/2 i Mariagården, Skultuna
10.00 Mixturen, övning
Onsdag 25/2 i Mariagården, Skultuna
14.00 Skultuna arbetskrets, Pernilla Linered
18.45 Skultuna kyrkokör & Harakerskören, övning
Torsdag 26/2 i Harakers bygdegård
19.30 Harakerskören, övning
Lördag 28/2 i Harakers kyrka
18.00 Kvällsgudstjänst i vintertid
Gunilla Lindberg, Gisela Hellberg
Söndag 1/3 i Mariagården, Skultuna
13.30 Skultuna vokalensemble,
avfärd till Fors kyrka i Eskilstuna

Måndag 2/3 i Mariagården, Skultuna
09.30 Martaklubben
15-17 Mellis
Måndag 2/3 i Romfartuna kyrka
19.00 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 3/3 i Mariagården, Skultuna
10.00 Mixturen, övning
15-21 After School, Ungdomskväll
18.00 Andakt, Pernilla Linered
Onsdag 4/3 Bankvägen 3, Skultuna
13.00 Romfartuna sykrets, värdinna Ulla Lindqvist
Maria Agstam Häggkvist - OBS tiden!
Onsdag 4/3 i Mariagården, Skultuna
15.30-17.40 Tonfisskar, pyssel och övning
16-17 Sånglärkor, övning
18.45 Skultuna kyrkokör,övning
20.30 Andakt med Kvällspsalmer. Skultuna
kyrkokör medverkar, Gunilla Lindberg
Torsdag 5/3 i Mariagården, Skultuna
14.00 Kafé, Underhållning med ”Beryl & Gerd”
18.30 Vuxenpyssel
Torsdag 5/3 i Harakers bygdegård
19.30 Harakerskören, övning

VÄ L KO M M E N T I L L N O R R B O F Ö R S A M L I N G -

GuDSTJÄNST
Söndag 22/2 kl 14.00 på
VALLONEN, SKuLTuNA

ANDRUM
Måndag 23/2 kl 19.30 i
MARIAGÅREN

Harakerskören
under ledning av
Greta Johansson

Gunilla Lindberg

GuDSTJÄNST

Vi inbjuder en måndagkväll i
månaden, till en stilla stund i
kyrksalen på Mariagården,
med kvällsfika efteråt.

Söndag 22/2 kl 18.00 i
ROMFARTuNA KYRKA

Pernilla Linered
Gunilla Lindberg

Enkelt kyrkkaffe

Onsdag 4/3 kl 20.30 i
MARIAGÅRDEN
SKuLTuNA KYRKOKÖR
medverkar

Cathrine Tegerstrand

Cathrine Tegerstrand

ANDAKT MED
KVÄLLSpSALMER

VuxENpYSSEL

Torsdag 5/3 kl 18.30 i
MARIAGÅRDEN, SKuLTuNA

Kom som Du är!

KVÄLLSGuDSTJÄNST
I VINTERTID
Lördag 28/2 kl 18.00 i
HARAKERS KYRKA
Gunilla Lindberg
Gisela Hellberg

Kom och prova något nytt
eller ta med dig något eget.
Vi fikar under kvällen.
Allt till självkostnadspris.
Annica Lässman

KAFÉ
i Mariagården
Torsdag 5/3 kl 14.00
Underhållning med

”Beryl & Gerd”

Kaffe med dopp!

- E N D E L AV S V E N S K A K Y R K A N VÄ S T E R Å S

Här är den fjärde och avslutande delen av artikelserien som startade i Skultunabladet nr 1, 2015. Första avsnittet
handlade om bakgrunden till Messingsbrukets tillkomst och den förste arrendatorn. I andra avsnittet beskrevs efterföljande arrnedatorer fram till Carl Adlerwald. Det tredje avsnittet började med honom och avslutades med “Gamle
ingenjörn”, konstnären Norrstöm och ekonomiskt hårda tider. Elisabet Sannesjö

Lite om

Historien och Ledarna
vid ett gammalt Bruk
av Anita Eriksson, Skultuna

1897 bad ledningen för Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget O F Wijkman ”Gud Fader”
att starta ett företag för att producera metallhalvfabrikat, främst koppartråd, som ju hade stor
betydelse för den elektriska industrin. Trots erbjudande om köp
vågade man inte förlita sig på Skultuna utan bildade Nordiska
Metallaktiebolaget. Det här blev ett hot för Skultuna, som ju hade
ett nytt tråddrageri som behövde beläggning.
Messingsbrukets bokslut 1902 kom som en chock för aktieägarna
– en förlust på 508 647,23 kr, trots att lantbruk och skog kunde
visa ett överskott om 110 817,98 kr. Styrelsen pekade på tre orsaker
– kopparpriserna hade fallit på världsmarknaden och Skultuna
hade stora lager av dyrt köpt koppar. Svartån hade varit i det
närmaste torrlagd under ett år och energibehovet hade fått klaras
genom dyr ångkraft. Dessutom talade man om dåliga konjunkturer och skarpt driven konkurrens.
Wijkman - bild av målning från ASEA
1903 började ett försäljningssamarbete (kartell) mellan Skultuna
Messingsbruk och Nordiska Metallaktiebolaget samt Metallaktiebolaget i Granefors och 1907 slogs
de samman till Svenska Metallverken. Detta innebar en stor förändring av verksamheten för
Messingsbruket. Nu var det dags för produktion av kokkärl i stor skala och legotillverkning av
av halvfabrikat för industrin. Tillverkning av traditionella produkter som mässingsljusstakar
et.c. upphörde nästan helt. Samma år gjorde aluminium entré i Skultunas värld och hushållsartiklar började mer och mer tillverkas av aluminium. Redan 1912 levererade bolagen 245 ton
aluminiumprodukter.

1909 kom storstrejken som protest mot att arbetsgivarna anställde oorganiserad arbetskraft.
Sviterna blev kännbara och Metallverken gjorde året därpå en förlust på över en halv miljon
kronor. Styrelsen fann ingen annan utväg än att föreslå en rekonstruktion av bolaget.
Handelsbanken erbjöd en kredit om 3,5 Mkr men krävde aktiekapitalet höjdes med 3 Mkr och
dessutom skulle Skultuna och Granefors sättas i likvidation. Nyteckningen gick inte att genom
föra och alla tre bolagen trädde i likvidation och Nya Svenska Metallverken bildades.
1913 brann Bruket för tredje gången, nu var det brandförsäkrat och byggdes upp
igen och driften fortsatte som en del i Svenska Metallverken.
1957 fyllde Metallverken 50 år och Skultuna Messingsbruk 350 år. Detta uppmärksammades genom att alla anställda fick en kontorsljusstake, naturligtvis tillverkad
i Skultuna och därmed var mässingstillverkningen i gång igen. Vid den tiden knöts
också silversmeden Pierre Forssell till bruket, som designer främst av kokkärl.
Men Forssell uppskattade mässing och kom med nya modeller baserade på
standardmaterial och vissa tillverkas än i dag, t ex tulpanljusstakarna.
Fortsättning på nästa sida

1966 köptes Metallverken av Grängesbergsbolaget och tio år senare skildes kärl - och mässingstillverkning åt
och Skultuna Messingsbruk blev ett eget företag inom Gränges Aluminium.
Samtidigt bildades också Mässingssmedjan där Pierre Forssell designade
och tillverkade unika produkter, bl.a. till kyrkor.
Fortsättning från föregående sida

1983 uppstod en konflikt mellan Gränges Aluminiums dåvarande VD Hans
Werthén och Ian Wachtmeister , VD vid Oxelösunds Jernverk, ett GA-bolag.
Konflikten slutade med att Ian Wachtmeister köpte tre småbolag ur den
stora GA-koncernen och bildade sin egen koncern The Empire AB.
Koncernen innehöll en metallgrossist, ett lackeringsföretag och ett mässingsbruk och målet var en börsintroduktion inom fem år. Målet uppnåddes
och The Empire AB var börsens minsta företag, med börsens äldsta VD –
Ian Wachtmeister – och Messingsbruket var juvelen i Emperiets krona.

Pierrre Forsell

1987 värvades Kristina Dahl till VD för Bruket. Kristina ledde det in i några
lysande år med ständig uppgång och bruket blev ett av Västmanlands
största turistmål – och med ständigt högre förväntningar från koncernledningen.. I mitten av 90-talet stagnerade dock utvecklingen och gula
metaller blev omoderna. En lång serie år med vikande resultat och förluster
inleddes.
1998 beslutade sig Ian emellertid för att sälja bolagen – men det visade sig
Hans Werthén
att ingen ville köpa en samling metallgrossister med ett vidhängande
mässingsbruk, så på Empires bolagsstämma i mars 1999 delades Messingsbruket ut som aktieutdelning till Empires aktieägare och blev därmed ett eget börsnoterat bolag.
Den allra modernaste historien innehåller så ett antal förlustår, avnotering från börsen på egen
begäran, nyemissioner, aktienedskrivningar och personalminskningar. Men också satsningar på
nya marknader både inom Europa och övriga världen liksom nya produkter, som manschettknappar och smycken. Samarbete har etablerats med kända svenska och utländska designers
- Thomas Sandell, Olof Kolte, Claesson Koivisto Rune, Luca Nicetto, Lara Bohinc - och de senaste åren
har bolaget återigen visat svarta siffror.
Som summering kan sägas att det är intet nytt under solen. Framgång följs av motgång, uppgång
av nedgång. Men att kämpa med kristider, naturens nycker, bränder, handelskrig och religionskrig och att lyckas överleva i mer än 400 år, det måste väl ändå vara en bragd!

ViVisäljer,
monterar
säljer, monterar
renoverar
ochoch
renoverar
skorstenar
skorstenar
och
och kaminer
kaminer.
Vi utför
ävenmurVi utför
även
muroch
och putsarbeten

putsarbeten

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

© Foto: Elisabet Sannesjö

Frisör & Shop

Konsten är inte
att tala om vad det blir för väder.
Konsten är att ha ett paraply
när det börjar regna!

Välkommen
till en frisör nära dig
- för hela familjen !
Rose-Marie Alm

Centrumhuset

Hans Werthén

www.salongadamocheva.se

Tel: 755 30

s
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SG:s Potatis
Hedemora

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

OBS! Fredag

27 februari
kl 11.00 - 12.00

finns vi åter vid Din-X Macken i Skultuna

Tel: 0225 - 211 14

Vi säljer även honung och sylt

Lasses Däck & Motor

Bildning är det som blir över
när vi glömt vad vi lärt oss.

Skråmsta, 070-380 88 75

Lord Halifax

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

Dagens lunch, 75:-

Vardagar kl. 11.00 - 14.00

I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 09 och 10
Vecka 09

Måndag 23/2
Tisdag 24/2
Onsdag 25/2
				
Torsdag 26/2
Fredag 27/2

Vecka 10

Ugnstekt falukorv med potatismos
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Pannbiff med löksås, lingonsylt
och potatis
Skink- och broccoligratäng med potatis
Biffstek med lök och stekt potatis

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

Måndag 2/3
				
Tisdag 3/3
Onsdag 4/3
Torsdag 5/3
Fredag 6/3

Välkommen!
Eie med personal

Kokt lunchkorv med pepparrotssås
och potatis
Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Järpar med sås och potatis
Spagetti och köttfärssås
Stekt kycklingfilé med currysås och ris

Telefon

021-751 11
Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Nye chefen för Skultuna kommundelstjänst har ordet

		
		

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

På “G”

•

Skultuna
kommundelsnämnd

Skultuna kommundelsnämnd
sammanträder på Skultuna IP
onsdag 25 februari, kl. 16.30

•

förskolorna HÅLLER stängt
Måndag 23 mars är samtliga
förskolor i Skultuna och
Romfartuna stängda.

Personalen tillbringar dagen på ACC
där de får kompetensutveckling i hur
man med lärplattan som verktyg
dokumenterar barnens lärprocesser.
Carina Sandström, Enhetschef/förskolechef

•

FRitidsgården

Efter en tids renovering har fritids
gården nu ett ljust och fräscht kök
som invidgdes lördag 7 februari.

Tibbleskolans matsal

Jag heter Tobias Åsell och kommer närmast
från Enköpings kommun där jag arbetat som 		
verksamhetschef för grundskolan i ungefär tre
		
år. Jag är i grunden lärare och har arbetat med
skolfrågor som lärare, rektor och som grund		
skolechef.
Jag är väldigt intresserad av samhällsfrågor och
		
samhällsutveckling och jag tänker att Skultuna erbjuder stora möjligheter att arbeta med dessa frågor tillsammans med mycket annat.
Jag bor på Rönnby i Västerås med min hustru Åsa och våra två barn
Vilhelm 8 år och Alice 10 år. Åsa arbetar som sjuksköterska inom hemsjukvården i Proaros, så kommunal verksamhet ligger oss varmt om
hjärtat. Vi är en ganska aktiv familj och tycker om att resa eller bara
hitta på en massa tokiga och roliga saker tillsammans. Jag försöker hålla
igång med lite löpträning året om och golf på sommaren.
Det känns verkligen bra att vara på plats i Skultuna och jag ser fram
emot mitt nya uppdrag. Det viktigaste för mig under våren kommer att
vara att lära känna verksamheterna och få ett grepp om den mångfald
som Skultuna kommundel erbjuder. Inledningsvis så träffar jag alla
enhetschefer och i samband med dessa träffar så bestämmer vi när det
passar att jag kommer på besök i verksamheterna. Jag tänker också att
det är viktigt för mig att knyta kontakter med både företagare och
föreningar, så att jag får en bild av deras upplevelse av att leva och
verka i Skultuna.
Jag tycker att det snabbt har blivit tydligt för mig vilken kvalitet det finns
i kommundelens verksamheter och jag ser fram emot att få fortsätta
utveckla vårt arbete tillsammans med enhetscheferna och alla medarbetare. För mig är det viktigt att sträva efter ständig utveckling, eftersom jag tänker att det ger ett mervärde för de som tar del av våra
tjänster och också för mig som medarbetare i organisationen. Jag tror
helt enkelt att upplevelsen av utveckling gör det roligare att gå till jobbet.
Jag ser verkligen fram emot att under året få
OBS!
träffa så många som möjligt i organisationen
Det finns kartor
och i samhället.
med dagvattenbrunnar
Se separat utritade att hämta på
Med vänlig hälsning
annons om
Biblioteket
Tobias Åsell
shÅppen!
Direktör Skultuna kommundel

Det kom en idé från lärarna i årskurs 3, redan efter påsken 2014, som gick ut på
att få ner ljudnivån i matsalen på Tibbleskolan. Under hösten 2014 har vi arbetat
med detta.
• Vi har skaffat ljuddämpande ”tossor” till alla stolar.
• Vi har lagt ljuddämpande matta på samtliga bord.
• Vi har möblerat om, bytt gardiner och skaffat till lite mysdetaljer.
• Vi har pratat i Klassråden, i Elevrådet och i gruppen för Grön flagg.
Nu är vi framme! Som ni kanske har hört, bl.a. nyligen i Dagens Eko, så har många
skolor en ljudnivå på 80 decibel i sina matsalar, d.v.s. samma som i tät trafik eller
i en bullrig industri!
Vi har MATRO! Bra jobbat av personal och barn!
Hälsningar rektor Peter

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17

Onsdag 18 februari
kl. 10.00 		
Styrketräning
kl. 10.30 		
Balansträning
kl. 13.30 		
Spelstuga på 15
Vi dricker kaffe tillsammans
kl. 14.30 		
kl. 18.00 – 19.30 Lokala förmågor.
Sabrina Widlund sjunger glada, härliga låtar!
Torsdag 19 februari
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 11.00 – 11.30 Styrketräning
kl. 13.00 		
Teknikcafé
kl. 14.00 		
PRO
kl. 18.00 		
Stickcafé
Fredag 20 februari
kl.10.45 		
Chi gong med Pia
kl.12.00 – 13.00 Skultuna Rotary klubb har
		
lunchmöte. Föredrags			
hållare är Sofia Forsberg.
kl. 14.30 		
Fredagsfika
Söndag 22 februari, kl 14.00
Gudstjänst. Medverkande: Harakerskören
Måndag 23 februari, kl 09.00 – 12.00. Golf
Tisdag 24 februari
Föreläsning med fri entré, kl. 17.00
”Skräddartulpan och Hildas vita
– växter på museum”
Maria Löfgren från Vallby friluftsmuseum berättar
om Vallbys levande samling av växter, insamlade
från Västmanland.
Före föreläsningen, kl 16.00, äter vi soppa.

Pris 37 kr. Anmälan till måltiden görs till
Pia eller Lillemor, senast den 23 februari.

Onsdag 25 februari
kl. 09.00 – 10.30 Brukarråd
kl. 10.00 		
Styrketräning
kl. 10.30 		
Balansträning
Torsdag 26 februari
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.00 Mjukgympa
kl. 11.00 – 11.30 Styrketräning
kl. 13.30 		
Bingo

Telefon 021 - 39 39 10

Fredag 27 februari
kl. 10.45 Chi gong med Pia
kl. 12.00 Skultuna Rotary klubb har lunchmöte. Föredrag av representanter
		
			från Vallonens snickeri;
			 Ingrid Holm & Sören Espmark.
kl. 12.00 Tipspromenad i glaskorridoren
kl. 13.00 – 14.30
Vallonens snickeri
har vernissage
med
“snicken-lotteri”
kl. 14.30 Fredagsfika
Lördag 28 februari
kl. 11.00 – 15.00 “Snicken” har vernissage
			
med snickenlotteri
kl. 17.00 – 19.00 V75 med Helge.
Vill Du vara med och spela så ger du 20 kr till Helge
Vi äter pizza från pizzeria. Pris 60 kr, inklusive
kaffe & kaka. Anmäl intresse senast 26 februari.

Söndag 1 mars Skultunasångarna inställt!
Måndag 2 mars
Skultuna/Västerås damklubb
kl. 18.00 		
			
har möte
Tisdag 3 mars
kl. 08.30 		
kl. 13.00 		
kl. 13.30 		

Väntjänstmöte
Ny I Pad kurs startar idag
Bingo

Platser kvar i I Pad kursen som startar 3 mars
Vi har även I Pads som vi hyr ut
till kursdeltagarna.
Onsdag 4 mars

En lustfylld dag på Råby mötesplats.

Se Vallonens månadsblad för februari
eller ring till mötesplatsen för information
Onsdag 4 mars, kl. 17.00 – 19.00
Boende & anhörigträff

på Vallonens servicehus,
Anmälan till mötesplatsen.
Kommande:

Kulturpub. I ISENS SPÅR

med Björn Söderbäck
Torsdag 25 mars

