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Ett varv runt tomten
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“Sånger från andra våningen”
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och mycket annat!
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Hej!

		

Fortsättning från föregående sida g

				
Jaha ja. Nu, när jag lägger sista handen vid detta nummer av Skultunbladet
ser jag genom fönstret att svärmor tagit fram sparken igen. Hon har en liten lurvig och hund som heter Ludde och
han ska ha sin morgonpromenad oavsett väder och idag är det rätt halt på vägen. Bra att ha en spark att hålla sig i,
men med den farten kan man knappast prata om promenad. Idag är Ludde ute på joggingrunda.
Innan nästa nummer kommer ut har vi förhoppningsvis avnjutit våfflor på våffeldagen och ställt om klockorna till
sommartid. Det pratas ju, gu´bevars, en del om den där sommartidens vara eller icke vara. Personligen tycker jag
att det kan få vara. Vilket man väljer spelar mig ingen större roll men det finns fördelar med att slippa ändra tiden.
Nästa nummer kommer ut precis före påsken och i år är ett sådant där år då jag ska fira min födelsedag under påskhelgen. Den saken varierar ju beroende på när påsken infaller och jag minns en gång när jag, som liten, fyllde år på
långfredagen. På den tiden skulle man vara lågmäld och stillsam hela dagen. Det var inte kul.
Kåsör i detta nummer är en ung, snäll och glad småbarnsmamma som jag mött ibland på förskolan eller hemma
hos min dotter. Hon bor i Lycksta i södra Romfartuna. Vid närmare granskning har jag i denna mjuka skepnad hittat
en målmedveten, tålig och tuff tjej med ett lite annorlunda yrkesval. Välkommen Linda Lysén!

Det bästa med mitt yrke är att det är omväxlande, fritt och att jag får lära mig nya saker hela tiden. Varje
dag får jag arbeta med det som jag verkligen tycker om. Det gör att jag varje morgon ser fram emot dagens
olika utmaningar. Visst är det ett rätt tufft yrke även om de flesta hästar jag möter är snälla. Någon dans på
rosor är det inte när jag möter hästar som både rycker, sparkas och bitts. Det skulle inte fungera alls om jag
vore känslig för att bli skitig eller jättesvettig vissa dagar. Något glamoröst yrke är det inte! Varje dag måste
jag hantera och minimera skaderisken, som är stor eftersom det är levande djur jag arbetar med och allt kan
hända även om man har världens tryggaste häst framför sig.
Traditionellt ses väl yrket som ett manligta arbete men det blir fler och fler tjejer med i branschen. För min del
är det bara kul och jag hälsar dem gärna välkomna till ett yrke som jag ser fram emot att gå till varje dag!
Linda Lysén

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

MITT YRKE

Varför valde jag att bli hovslagare kan man ju fråga sig? Jo, helt enkelt för att jag tycker att det är ett spännande
yrke, där man varje dag möter nya utmaningar och djur med olika karaktärer. Att även få ha sitt eget företag
har varit en dröm sen jag var liten. För att bli hovslagare började jag med att gå en 2-årig utbildning uppe i
Kramfors. Där fick man lära sig allt från att sätta på en hästsko till att smida en egen!
Alla arbetsdagar är olika med varierande arbetstider, skiftande åktider i bilen och antal hästar som görs.
Jag försöker hålla mej till tre helskoningar/dag. Detta främst för att kroppen ska hålla många, många år till.
Dessutom tycker jag att tiden vid varje kund är viktig. Jag vill ge dem den tid de behöver och med ett jättepressat schema skulle det vara svårt.

Skultuna Rotary klubb har tillsammans med
Västeråsklubbarna utsett två unga personer
som jobbar i Skultuna kommundelsförvaltning att delta på RYLA Ledarskapsutbildning
i april. Dessa är Fanny Andersson och Linnea
Törnqvist. De åker på en ledarskapsutbildning i Kristinehamn i april.

Pia Willén

President Skultuna Rotary Klubb

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

Gå in våren
med “Malin”

Skultuna Villaägareförening
Årsmöte
Tid
Plats
Program

Torsdag 22 mars
kl. 19.00
Vallonens Mötesplats/
matsalen
Årsmötesförhandlingar

För mer information om föreningen
se vår hemsida:
www.villaagarna.se/skultuna

En mycket omtyckt
sko av äkta skinn,
urtagbara innesulor
(som kan bytas
mot egna inlägg)

och
kardborreknäppning
Finns i färgerna
svart och lattebeige

Pris: 1 495 kr

Välkomna!

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Vi bjuder på smörgås, dryck, kaffe/te och kaka
Anmälan senast söndag 18 mars till:
Fortsättning på nästa sida g
		

		
		

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

Viktor
tel 752 12 bov.aitman@tele2.se
Birgitta tel 702 22 mouquet1@tele2.se
Välkomna hälsar Styrelsen

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se
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Påsk-tallrik
		

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

Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

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

			

Fuktutredning/avfuktning

			

Rivning och sanering

			

Skadejour

072-888 40 40

SKULTUNA IS

Västeråsvägen 33 726 31 Skultuna
e-post: kansli@skultunais.se

Telefon: 076-945 76 76
www.skultunais.se

Huvudtränare klart!

Gabriel Jansson är A-lagets nya huvudtränare.

Extrainsatt årsmöte 9 april kl. 18.00 på kansliet
Förvaltningsberättelse för 2017 kommer att behandlas.

Kansliets öppettider:
Måndag
kl. 16:00 - 18:00
Tisdag – Torsdag kl. 09:00 - 13:00

Vi ses i SIS på idrottsvis!

Se även menyn på gastrogate.se

www.ocab.se

I några nummer av Skultunabladet
kommer vi att intervjua några av våra
medarbetare i Skultuna kommundel.
Denna gång är det dags att intervjua Jacques Fresnais som är
enhetschef i delat ledarskap för Skultuna äldreomsorg.
Hur skulle du beskriva ditt arbete?

Mångsidigt. Det innebär personalansvar, arbetsmiljöansvar och ekonomiskt ansvar. Att möjliggöra för personalen så att de kan genomföra sitt arbete på bästa möjliga sätt är mitt viktigaste uppdrag.
Min roll är att serva personal och kunder.
Hur skulle du beskriva Skultuna äldreomsorgs arbete?

Spännande och utmanande! Vi är en liten organisation, men som omfattar alla olika delar av äldreomsorg. Allt från hemtjänst till äldreboenden, inklusive mötesplats. Vi är en platt organisation med ett
fåtal chefer, som sammarbetar snabbt och bra tillsammans.
Vi har som mål att utveckla servicen för våra äldre.
Vad är roligast i ditt arbete?

Snabbfakta

Namn:
Yrke:
Ålder:
Familj:

Jacques Fresnais
Enhetschef
50 år
Fru Ulrica, barnen
David, Linn och
		
Jonathan
Intressen: Historia, elektronik
och teknik.
Favoritfärg: Blå

För mig är det optimalt att arbeta i en organisation, där alla aspekter
av Vård och Omsorg är representerade. Där det krävs att jag som
ledare, gör mitt allra bästa, samt att jag försöker att inspirera medarbetare till att förbättra och förnya vården. Jag har turen att ha en stabil personalstyrka, med lång
erfarenhet. Det är roligt att aldrig bli fullärd inom min yrkesroll.
Vad är det bästa med Skultuna? Att det är litet och mysigt! Bussförbindelse med Västerås. Är själv uppvuxen i en småstadsort i Frankrike, i samma storlek som Skultuna. Uppskattar närheten till allt.
Vad kulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare? Om ni har frågor, funderingar eller bara vill prata en stund,
är min dörr alltid öppen!

Har du fått ditt orange kuvert ?
Om du är mitt i livet
och allt bara rullar på
kanske du inte tänker på din framtida pension.
Men det är nu som du har störst chans
att kunna påverka din framtida pension och levnadsstandard.
Vi rekommenderar dig att sätta av en liten stund
för genomgång av vad du har och vad du kan få.
Du kommer tacka dig själv i framtiden!

Önskar du rådgivning är du välkommen att kontakta oss !

Vi ses
på ditt lokala bankkontor!
www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Välkommen tillbaka Sten Åke Petersson med ännu en krönika!
Det började med två kåserier i november. Först om att ha flera hembygder, sedan om ett minne från 1956.
Därefter kom krönikorna: “Brukskolan”, “Hundskinnsbacken” och “Pinnfall”.
Av rubriken att döma nu förstår vi att fortsättning följer i kommande nummer!
Härligt att både kunna njuta nu av hans minnen och ha fler att se fram emot!
Elisabet Sannesjö

Ett varv runt tomten
– första halvan!

Att bo i Bruksskolan under 1950-talet var att bo mitt i centrum! Det enda som störde ordningen var att
någon stadsplanerare fått för sig att det skulle skapas ett nytt centrum i anslutning till Dosmakaren, det
radhus- och egnahemsområde som växte fram på ängarna ner mot Snokhem och Sågen under sena 40talet. Där borta i utmarkerna byggdes Skultunagården och där hamnade Söderbergs affär och Ulrik Grunds
frisersalong (där det fanns porrtidningar att kika i om man hade lite tur, Piff och Raff och små askar med nå´t
spännande och hemligt som hette Venus och Mimosa i en av lådorna under disken.) Men bortsett från den lilla
ansatsen till centrumbildning, som det aldrig blev någon fortsättning på, så låg det mesta av intresse samlat
inom en radie på 200 meter runt Bruksskolan. I alla fall fram till 1950-talets slut när BK:s Livs slog upp
portarna i Alen och Svenne Ferna öppnade sin tobakshandel och spelhåla i samma trakt!
På andra sidan landsvägen från Bruksskolan låg entrén till Folkets Park. En mäktig portal med två biljettkiosker och en stor dubbelgrind mellan dem. Där körde turnébussarna in när Klangerevyn, Malmstenstruppen och turnerande teatersällskap med operetter, komedier och riktig dramatik gästade Skultuna. Där
kunde man se Douglas Håge, Annalisa Ericsson, Johan Elfström och blivande stjärnor som Jan Malmsjö
och Allan Edvall vandra runt bland tallarna och samla tankarna inför kvällens föreställning. Där lockade
Snoddas storpublik. Där uppträdde Skultunarevyn med Olle Strömberg, Inger Regnstad, Inga-Britt Andersson,
Sigge Holm och Gunnar Naess och lokala artister som ekvilibristen Rannama, Familjen Hopp och Tore
Pedersen med världens minsta munspel. Där sjöngs våren in av manskören på sista april och där störtades
allt det gamla ner i gruset dagen därpå när de röda fanorna plockades fram och Kolbäcks ypperliga musikkår spelade upp. Där var det Solberga Pelle, Sigge Karlsson och Nickel som styrde och ställde och säkert
fler med dem. För att inte tala om alla kraftfulla, kaffeserverande, korvkokande kvinnor som bar upp så
mycket av verksamheten – där som inom så många andra områden.
När det behövdes en ny brandstation fick folkparkens entré maka på sig till ett annat läge. I stället hamnade
vi som bodde vid Bruksskolan på parkettplats när brandkåren skulle ut på uppdrag. Det hade också sin
tjusning. Det dröjde inte många sekunder efter att Hesa Fredrik börjat tjuta innan Tucklas kom springande
i full fart snett över skolgården i sin karaktäristiska lätt bakåtlutade stil, hjulbent som om han tillbringat
hela sitt liv på hästryggen. Undrar om inte han alltid var först på plats efter Ebbe Redander och Göte
Johansson som båda bodde i brandstationen.
Till vänster om parkens gamla entré (från min utkikspunkt räknat) låg NTO-lokalen. Den hörde till Templet 1154
Syskonbandet. Framför allt under årets mörkare månader var det en viktig samlingsplats. Där inrymdes
Skultuna Biografen som blev vår inkörsport till filmvärlden. NTO var också något av en fritidsgård för en
del av oss. Jag tror jag får återkomma till NTO i ett eget kapitel för det bubblar upp så många minnen.
Rundade man NTO-lokalen var det bara 50 meter stig fram till en liten grind som ledde in genom staketet
till idrottsplatsen. Där var det alltid något på gång. Alltid fanns det nå´n att kicka boll med. Om inte annat
så kunde man kolla Aldor som gick och kalkade linjerna på plan.
Men stopp! Strax före den där grinden fanns ett gammalt mögigt hus i en sänka till vänster om stigen.
Där fanns en massa spännande rester efter något slags cykel- och bilverkstad? Inte var det väl så att Gösta
höll till där innan han byggde sin verkstad på Karlbergsvägen? Eller var det någon annan som drivit verkstadsrörelse där? Eller minns jag fel?
Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g
Närmast biografen låg en röd stuga. Där bodde den gamle snickaren
August Thilén. Efter hans död förvandlades huset till café några år. Wedholm från Haraker drev det innan
han flyttade sitt kondis till det nya affärshuset i hörnet Vallonvägen/Furuvägen. Trädgårdsservering, mycket
folk som kom och gick. Fullt med cyklar och moppar och bilar framför NTO och längs vägkanten. Men visst
bodde Sven Ove Johansson, Monken, där med föräldrar och syskon? Han som lärde sig spela dragspel när
han satt på pottan och blev en jätteduktig pianist och sångare. Var det efter fikets tid? Monken var hjälte på
Svensktoppen ett par veckor, som ena halvan av sångduon Vagabonderna och låten ”En gång i Stockholm”.
Det var stort! Men då är vi nog redan en bit in på 60-talet.

Tillbaks över landsvägen, över Bodbacken ner mellan Vansbrovillorna, runt ett par uthusknutar - minns
ni hur många uthus det fanns överallt, fyllda med torrdass och vedbodar? Sedan var man framme vid
renlighetskvarteren. Först den låga, vita byggnad som inrymde Skultuna Andelstvätt. Där ångade det av
värmen från de stora blötkaren och tvättmaskinerna och från brukets samlade kvinnokraft som kom dit
med månadstvätten på sina skottkärror. Istapparna från takutsprången var häftiga. De såg ut som piporna
i en jättestor kyrkorgel och gick ända ner i marken.
Bredvid tvättstugan låg Skultunas spa-anläggning, badhuset med bastun. Där ångade det också, av både
det ena och det andra. Satt man där och höll käft och gjorde sig lagom osynlig fick man höra mycket som
man kanske inte skulle ha hört och när Löfdahl visade upp sin specialitet höll ögonen på att trilla ur skallen.
I alla fall de första gångerna.
Stallbacken låg till höger. Där fanns brandstationen innan den nya byggdes och där stod brukets tjänstebilar, de eleganta U 7273 och U 8188 som Östberg och Lindgren körde hem trotjänarna i när de fått pension,
med mässingsvas, blommor och kanske en guldklocka. U 7273 blev stulen ett par gånger om av den
notoriske tjuven Öhrman. Han stal väl både ett och annat men just U 7273 stal han, åkte fast, hamnade
i fängelse, rymde, cyklade ut till Skultuna och stal samma bil igen. Det måste väl handla om kärlek!
Tillbaka mot centrum förbi huset där skomakaren ”Enbenten” bodde och hade sin verkstad. Även om han
kunde vara vrång så var han var inte helt omöjlig att få hjälp av när det gällde att sy ihop den där trasiga
fotbollen alldeles gratis.
Nej, nu blir det rast men först en snabbis längs Stenhusvägen. De vitkalkade bostadshusen på vänster sida.
Till höger ännu ett stort, rött uthus med ännu fler torrdass och vedbodar och förråd. Vid gaveln på uthuset
gick en stig upp längs den vassa hagtornshäck som avgränsade skoltomten. Där kunde man slinka in i
Bruksskolans trädgård genom en öppning. Där hade vi som bodde på skoltomten våra odlingslotter,
bärbuskar och fruktträd. När jag springer in i trädgården kan jag se mamma på knä i grönsakslandet i full
färd med att gallra morötter. Hon arbetade jämt med nå´nting! När jag kommer sätter vi oss en stund på
brunnslocket, lutar oss mot den grönmålade pumpen och smakar på några jordgubbar som blivit vackert
röda på sin skyddande träull som någon (avslöjar inte vem!) lagt upp ett litet lager av från tiden på kärlSten Åke Petersson
verkstan.

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

till alla maskinförare på Skultuna IP som föredömligt hjälper oss på Återbruket med snöröjning,
sandning och övriga tjänster vi behöver !
Nisse & Pelle
Återbruket Skultuna

Harakers Bygdegårdsförening hälsar välkommen till

Filmvisning i Harakers Bygdegård
söndag 18 mars, kl. 18.00

Kultfilm! Roy Anderssons “Sånger från andra våningen”

ä

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 -

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
goda l
knö

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

Fredag 23 mars
kl 11.00 - 12.00

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

Tel: 070 - 719 83 55

Vi säljer även honung och sylt

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

		 åkgräsklippare, handklippare.
		 Vi säljer även däck och du kan
		 boka tid för däckbyten m.m.

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00

ä

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Välkomna !

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

Svenne

ä
Välkommen och upplev våren med oss!
		

Öppet hus med fest, bröllop i fokus,
Gökotta, café, visningar och mer…

Foto: Agneta Gelin

ä

Årets kalender kommer strax ut på vår web www.svana.se eller ring så får du veta mer

Öppna förskolan

• Småbarnsrytmik torsdagen den 15 mars mellan kl. 09.30 - 11.15
på Mariagården.
Kommundelskontoret • Våffelmellis tisdagen den 20 mars kl. 13.30 - 15.00.
		 Smet finns. Kom och grädda era våfflor 5 kr/våffla.
Tel. 021 - 39 38 00
• Babybokprat torsdagen den 22 mars mellan kl. 09.30 - 11.00
www.vasteras.se
E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda: 		 på biblioteket, sedan stängt.
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se • Stängt torsdag 22 mars efter babybokpratet. Öppna förskolan är
		 på Nätverksmöte i Hallstahammar.
• Sopplunch måndagen den 26 mars kl.11.30. Ingen anmälan.
På “G”

•

Teknik och Fritid

NYTT OBS
PARKERINGSFÖRBUD
gäller från den 15 mars på
Gäddströmsvägen, Dosvägen
och Nålmakargatan, i bägge
riktningarna.
OBS

		 Det är bara att komma. 25 kr/vuxen och barnen äter gratis.

Socialsekreterare/Västerås Stad

Detta är Västerås stads fältande socialsekreterare som tillhör socialtjänsten, Enheten mottagning individ och familj.
Fältande socialsekreterares arbete handlar om att möta unga mellan
15-25 år i deras egna miljöer, exempelvis på fritidsgårdar, ute på stan,
i skolan, i bostadsområdena eller på andra platser där unga vistas.
Fältande socialsekreterare finns där om föräldrar/unga har frågor.
Ta gärna kontakt med Cerin, Emelie, Jeanette och Marie, Fältande
socialsekreterare.

Sedan tidigare gäller som bekant
parkeringsförbud även på
Bankvägen i bägge riktningarna.

•

Skultuna
kommundelsnämnd

Kommundelsnämnden sammanträder i Haraker onsdag 21 mars
kl. 16.30.
Sju dagar innan kan du läsa vilka
ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet:
https://www.vasteras.se/
namndhandlingssok.html

Den första januari 2018 började en
ny kommunallag att gälla i Sverige.
Lagen innehåller t.ex. nyheten att
kommunens officiella anslagstavla
för anslag av protokoll, beslut, föreskrifter med mera blir digitala från
och med årsskiftet.
https://www.vasteras.se/anslagstavla.html

Ordförande Mikael Sandberg (S)

Filmen är en gammal kultfilm.
Roy Anderssons film Sånger från
andra våningen.

Fritidsgården

Hej alla skultunabor !!!
Vi vill tacka alla ungdomar för ett fantastiskt sportlov !
Nu går vi framåt i full fart och planerar redan Påsklovet
där vi kommer att erbjuda aktiviteter som Paintball, bowling
och mycket mer!
Vi ser fram emot detta och det hoppas vi att ni också gör !
Håll utkik efter anmälningsdatum.
Se även separata annonser om:
shÅppen & en medarbetarpresentation

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15-17

Onsdagen den 14 mars
Kl. 09.00 Odling inför trädgårdstäppan med Pia
					
KL. 14.30 – 15.30 Guldkant
Obs tiden!

Tel. 021-39 39 10

Torsdagen den 22 mars
Kl. 09.00 – 11.45 Skapande aktiviteter
Kl. 09.00 – 10.15 Mjukgympa för damer och herrar!
Christina finns på Gymmet för de boende
Kl. 10.00 Handgymnastik och handmassage
			
		Torsdagen den 15 mars
		
med Pia entrén (Lugn musik)
Kl. 9.00 – 10.15 Mjukgympa för damer och herrar! Kl. 11.00 – 13.00 Visning av gymmet och
			
försäljning av träningskort.
Kl. 9.00 – 11.45 Skapande aktiviteter
Kl.14.00 Bingo i ljusa rummet på äldreboendet.
Kl. 10.00 Handgymnastik och handmassage
		
Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr
		
med Pia entrén (Lugn musik)
Fredagen den 23 mars
Kl. 11.00 – 13.00 Visning av gymlokalen och
Kl. 09.15 Manikyr
		
försäljning av träningskort
Kl. 13.00 – 15.00 Försäljning av kläder. Åsas mode Kl. 10.00 VLT
Kl. 10.30 Hänt i veckan
Kl. 16.00 PRO har trivselträff i Blå hallen.
Kl. 11.00 Styrketräning i ljusa rummet
		
Lars Håkansson underhåller
Kl. 12.30 Spelstuga
Fredagen den 16 mars
Kl. 13.00 Promenad för dig som är självgående
Kl. 09.15 Manikyr
		
med eller utan rollator och käpp.
Kl. 10.00 VLT
Kl. 13.00 – 14.15 Mjukgympa i nya lokalerna på
Kl. 10.30 Hänt i veckan
			
äldreboendet, 30 kr
Kl. 11.00 Styrketräning i ljusa rummet
Kl. 14.00 Fotbollsgrabbarna sjunger allsång
		
på äldreboendet.
		
i matsalen. Lotteriförsäljning.
		
Vi dricker kaffe tillsammans, pris 20 kr.
Kl. 12.00 Rotary har lunchmöte m. föredrag.
Kl. 12.30 Spelstuga
Kl.14.30 Fredagsfika
Kl. 13.00 Promenad för dig som är självgående Måndagen den 26 mars
med eller utan rollator och käpp.
Kl. 09.00 Golf
Kl. 14.30 Fredagsfika
Kl. 10.00 VLT
Måndagen den 19 mars
Kl. 10.30 Högläsning
Kl. 09.00 Golf
Kl. 11.00 Chi–ball Chi gong i ljusa rummet på
Kl.10.00 VLT
		
äldreboendet.
KL. 10.30 Högläsning
Kl. 11.30 Vi går till Mariagården och äter soppa.
Anmäl intresse till mötesplatsen.
Kl. 11.00 Chi–ball Chi gong i ljusa rummet
		
på äldreboendet
Kl. 13.30 Balansträning i samlingssalen
Kl. 13.30 Balansträning i samlingssalen
Kl. 14.00 Filmvisning samlingssalen. Kaffe 20 kr
Kl. 14.00 Filmvisning samlingssalen. Kaffe 20 kr Tisdagen den 27 mars
Tisdagen den 20 mars
kl. 10.00 VLT
kl. 10.00 VLT
kl. 10.30 Högläsning
kl. 10.30 Högläsning
Kl. 13.00 Styrketräning. Ljusa rummet, äldreboendet
Kl. 13.00 Styrketräning i ljusa rummet på äldre- Kl. 14.00 Teknikcafé
boendet
Kl. 14.00 PRO har påskfest i samlingssalen.
KL. 14.00 – 15.30 Guldkant
		
Endast för medlemmar.
Christina finns på Gymmet, för de boende!
Kl. 14.00 – 15.30 Guldkant
Kl. 14.30 Kulturcafé med Krister Öberg i
Christina finns på gymmet, för de boende!
Kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen
		
samlingssalen. Entré och fika 40 kr.
Kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen
Onsdagen den 28 mars
Onsdagen den 21 mars
Kl. 09.00 Odling inför trädgårdstäppan med Pia
kl. 09.00 Odling inför trägårdstäppan med Pia
Kl. 11.00 Gymnastik och bollkul i samlingssalen
Kl. 11.00–12.00 Gymnastik & bollkul. Samlingssalen Kl. 14.00 Bingo i ljusa rummet på äldreboendet.
Vi dricker kaffe tillsammans 20 kr
Kl. 14.00 Teknikcafé
Kl. 14.00 – 15.30 Guldkant.
Kl. 14.00 – 15.30 Guldkant
Christina finns på Gymmet, för de boende!
Christina finns på Gymmet, för de boende!

Tack för att du Hjälper Lions Hjälpa !

