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Hej!

I söndags var det vårdagjämning, tidpunkten som vi för enkelhetens skull kan
		 beskriva med att dag och natt är lika långa. Vi går mot ljusare tider nu och ännu
ljusare kvällar blir det genom att vi, nästa söndag, ska ställa fram klockorna för sommartid. Den tiden håller vi sedan
fast vid ända till 30 oktober då det är dags att ställa tillbaka klockorna en timme igen och möta höstmörkret.
Nu ska vi fira påsk och därmed börjar också skolbarnens påsklov, som pågår hela vecka 13. Blir det månne mjukstart
på Skärtorsdagen? Den dagen är ju egentligen en ganska vanlig arbetsdag även om några bara behöver jobba halva
dagen. Eventuella häxor tar fram kvasten och flyger till Blåkulla för att fira häxsabbat i några dagar. Vi som stannar
hemma har en del traditioner att pyssla med från Långfredagen och framåt. Förr var fredagen vikt för sorg och botgöring, men den har med åren blivit mindre strikt. Ända in på 1970-talet fanns många restriktioner kvar om vad man
fick och inte fick göra denna dag. I år infaller Våffeldagen samtidigt. Att äta våfflor på långfredagen borde väl lätta
upp stämningen?! Sedan kommer den ljusa och glada påskaftonen, ofta med både god påskmat och påskgodis!
Påskdagen och Annandag Påsk kvarstår, glatt rödfärgade i kalendern och därmed ännu ett par lediga dagar för många.
Kåsör denna gång är en ung och mycket aktiv kvinna från Romfartuna. Bland mycket annat är hon småbarnsmamma,
ordförande för Skultuna-Romfartuna-Harakers LRF-avdelning och nyvald i Lantmännens distriktstyrelse för DalarnaVästmanland. Hon bjuder alltid generöst på ett leende när man möts och har en hel del att berätta. Här kommer hon!
Välkommen Marit Toll.
Elisabet Sannesjö,
ansvarig utgivare

Från jord till bord !
“Från jord till bord!” Det är svaret på frågan när folk undrar vad jag jobbar med. För det är ju så när man har
ett lantbruk med grisproduktion. Allt börjar med jorden. På hösten och våren förbereder vi den, vänder runt,
jämnar ut och sår frön. På sommaren pysslar vi om den. Lite gödning, håller borta ogräset. Hoppas på att det
ska komma lagom mycket regn. Inte för lite, inte för mycket.
Sommaren brukar gå alldeles för snabbt! Vi lever med ljuset. Jobb från morgon till sen kväll. Allt ska hinnas
med. Allt vi inte hann göra när dagarna var korta och kalla. Har vi tur blir det en tidig skörd och vi kan dra nytta
av den torra högsommarvärmen i augusti. Är inte grödorna mogna förrän i september, då får vi bråda dagar
och kampen mot väder och vind blir mer påtaglig. Vi håller tummarna hårt för några torra varma dagar då vi
kan få in torr, gyllene halm till våra grisar, så att de har något att leka och böka i under året. Vi skördar spannmål, ärtor och bönor. Allt vi skördar är faktiskt det som är maten till grisarna.
När sedan grisarna äter vår odlade spannmål blir det gödsel. En och annan har säkert noterat att det kan lukta
lite när de kör förbi vår gård. Men just då håller vi förmodligen på och rör runt i gödselbassängerna för att
gödselbilen ska komma och hämta gödsel och köra in till biogasanläggningen på Gryta. Biogasen i sin tur blir
gas till bussarna i Västerås stad. Vilken tur stadsborna har oss så de kan åka miljövänlig kollektivtrafik! När
biogasen är utvunnen ur gödseln åker den tillbaka med lastbil till oss för att på våren eller hösten spridas i de
grödor som ska växa sig stora och starka till skörden.
Inte bara jorden är vår resurs. Även skogen bidrar. Ur den tar vi ved som blir flis till vår värmepanna. Den torkar
vår spannmål och håller oss alla, både människor och grisar, varma under vintern. Så är växtodlingsåret slutet.
Under tiden föds grisar i stallarna. Det kan tyckas att vi har många grisar. Det har vi. Men varje individ får
omsorg varje dag. Den får mat, halm, värme och en genomkoll så ingen är mobbad, sjuk eller har skadat sig.
Är någon sjuk får den grisen medicin och, om det behövs, placeras i en egen box med mat, vatten och värme.
Lite vila från sina kompisar är skönt även för en liten gris då den är krasslig.
Vi hinner såklart inte göra allt själva. Till vår hjälp har vi fyra duktiga anställda. De pysslar om suggorna när de
grisar, flyttar grisar som ska byta avdelning eller ser till att rätt slaktsvin kommer med transporten till slakteriet.
För att inte nämna allt det där andra i grisomsorgen. Djuröga! Deras viktigaste redskap! Får vi en liten stund
över försöker vi träffa våra viktigaste arbetsgivare. Konsumenterna. Vi lyssnar, inspireras och försöker ta till oss
vad ni önskar av oss. Vi tror vi är på rätt väg nu. En svensk, närproducerad gris som till på köpet är klimatsmart.
Låt det smaka, från jord till bord från oss på Tå!
Marit Toll

		

		
		

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

Hur är läget nu Andréa?

2013, 2014 och 2015 kunde vi läsa om Skultunatjejen Andrea Ericssons framgångar inom sin sport. Sist vi läste om
henne i Skultunabladet var i mitten av april förra året. Hur har det gått för henne sedan dess?
Hennes hängivne coach Roger Ekholm har intervjuat henne och bjuder på text och bild. Vi tackar honom för
det och henne för att hon är en så god företrädare för sin generation, idrotten och sin hemort!
Elisabet Sannesjö

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

“- Hej Andrea, grattis till framgångarna, kan du berätta lite om det gångna året?

- Tack så mycket. Ja, det har varit ett fantastiskt år både idrottsligt och personligt.
Jag har börjat läsa naturvetenskap på Widénska Idrotts College kombinerat med karate. Jag vann ju SM
i Göteborg förra året & fick representera landslaget på Island under NM (Nordiska Mästerskapen) där jag		
tog ett silver mot regerande Europamästarinnan.
		I november fick jag ta emot pris på Västerås idrottsgala
		som "årets rookie" och i december blev jag utsedd till
		 "årets stjärnskott" på Widenska.
		

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna Telefon: 076-945 76 76
e-post: Skultunais@hotmail.com
www.skultunais.se

Träningsmatch på Kvarnbackavallen

Andréa kämpar för titeln i SM-final

				
Nu i februari var det dags för SM igen, denna gång i Täby,
				
Stockholm. Jag hade gått upp en viktklass, men jag för				
svarade återigen min titel och blev svensk mästare igen.
				
Idrottsgalan
		
		I mars så fick jag signaler om att jag var nominerad till Karateförbundets
		stipendium som "årets ungdom" och mottagaren skulle kungöras på
		förbundsstämman i Globen, men det krockade med ett landslagsläger
		på Bosön, så min pappa och tävlingscoach Roger fick åka dit i den
		händelse jag skulle bli vald. Till min stora glädje och tacksamhet så
		 fick jag ta emot stipendiet på 10.000:				
- Det låter fantastiskt! Vad tror du
				
har gjort att du fortsätter att nå
				
sådana framgångar och hur ser
SM-guld 2016
				
du på framtiden?
- Ja, för det första så har jag i samarbete med World Class Arena i
				
				
Västerås bättrat på min fysik för att min kropp ska tåla ännu tuffare
				
träning. Det har gjort att Måns (Sjögren) på Fysiocity har fått mindre
att göra. Haha! Tack Måns! Sen är min personlighet så att när jag
				
ska jag göra något så vill jag göra mitt bästa. Det gäller även skolan
				
så det ligger så klart många timmar bakom, men även att tänka rätt
				
				
när det gäller kost och sömn.
Nu
närmast så åker jag med landslaget till Danmark för årets NM
					
Mottagning av stipendie
				
så allt fokus är på det nu.
Jag har mycket spännande på gång & förhoppningar om att karate kommer att bli en OS-gren till Tokyo
2020, men jag måste behålla fokus på nästa uppgift. Med små steg kan man gå långt, brukar pappa säga.
- Ja, då får vi önska lycka till och att vi får se mer av dig framöver.
- Tack, ja det lovar jag!

“

Måndag 4 april kl 19.30

SIS A – Romfartuna GIF

Landslagets Fotbollskola

Vecka 25 (20-23/6) kommer vi att arrangera Landslagets Fotbollskola.
Varmt välkommen med din anmälan till skultunais@hotmail.com

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare
- och även mopeder!

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.

Öppet: Vardagar kl. 08.00 - 17.00

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !
Svenne
Välkomna !

Vi Just
säljer, monterar
nu
och renoverar
har vi
skorstenar
och
kampanj
kaminer.
på utvalda
Vimodeller
utför ävenfrån
murochContura
putsarbeten
Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14 | vasteras@eldabutiken.se

VALLONENS MÖTESPLATS

Skultuna Företagarförening

Vår & sommar-program 2016

Hur gick det
vid det extra årsmötet?

Vallonvägen 15 - 17

		
					
			

Telefon 021 - 39 39 10

Spara denna sida på kylskåpet!

Dessa arrangemang sker i samarbete mellan Vallonens mötesplats och ABF
Några av programmen har redan hållits men vi tar ändå med dem
för att ge en helhetsbild av samarbetet med ABF

		

Skultunasångarna:

Inställt hela våren p.g.a. sjukdom

Fotbollsgrabbarna:

Följande dagar kl. 13.30:

Fri entré Genomförda program:
			
Kommande program:
				
				
				
				
				

Bildvisningar

med Stig Svärd:
Fri entré		
			

Musikprogram:
		
		
		
		
		

		
		 Föranmälan
tas emot av:
		
Pia Willén
		
Vallonens mötesplats
		 tel. 021- 39 39 10
		pia.willen@vasteras.se
		
		
		
		
		 ledande studieförbund
Sveriges
Vi		
finns i alla landets kommuner.
Vi erbjuder studiecirklar, kurser,
		
föreläsningar
&kulturarrangemang

tisdag 19/1, tisdag 16/2, tisdag 15/3
torsdag 28 april (ändrat från den 19 april)
tisdag 17 maj
tisdag 7 juni (ändrat från den 17 juni)

Fotbollsgrabbarna spelar upp till dans
kring midsommarstången
onsdag 22 juni, kl.14.00 (Fri entré)

Följande dagar kl. 13.30
Genomfört program:
Aktuellt program:
Kommande program:

onsdag 17 februari
onsdag 23 mars
onsdag 20 april

Martin Persson
6 april
kl.18.00
Kulturpub. Start med mat kl.16.30. Biljett 100 kr. Fika kl. 17.30
Endast musikbiljett 50 kr.
Föranmälan till Mötesplatsen
Hissdur
29 april
kl.13.30
Biljett med fika 40 kr
25 maj
kl.18.00 		
“Bäst före” (Lokala förmågor)
Kulturpub. Start kl.16.30. Biljett med korv & bröd & kaffe 50 kr.
Fika kl. 17.30.
Föranmälan till Mötesplatsen
Mixturen
6 juni
kl.11.00
Fri entré
Johan B
22 juni
kl.18.00
Kulturpub. Start med mat kl.16.30. Biljett 100 kr. Fika kl. 17.30
Endast musikbiljett 50 kr.
Föranmälan till Mötesplatsen
29 juni
kl.18.00
Drummel (Folkmusik)
Kulturpub. Start med mat kl.16.30. Biljett 100 kr. Fika kl. 17.30
Endast musikbiljett 50 kr.
Föranmälan till Mötesplatsen
PKG Per & Karl Gustav
11 augusti kl.13.30
Biljett med fika 40 kr
JATA JAZZ AT THE ACTIC
31 augusti kl. 18.00
Kulturpub. Start med mat kl.16.30. Biljett 100 kr. Fika kl. 17.30
Endast musikbiljett 50 kr.
Föranmälan till Mötesplatsen

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

Välkommen !

Måndag 7 mars beslutades att föreningen ska läggas ner
från och med 30 juni 2016. Vi tröstar oss med att vi gjort
ett tappert försök att hålla föreningen levande efter två
tidigare “insomningsperioder”.
Under det senaste året har föreningen haft tillgång till
gratis lokal, men det har inte lyckats locka till samverkan
med andra eller ökad närvaro. Kort sagt är intresset för
lågt för att verksamheten ska vara meningsfull.
Styrelsen arbetar nu vidare med avvecklingen.
Vi tackar alla som engagerat sig under de fem åren och
hälsar våra medlemmar välkomna till ett avslutande
möte som hålls i Vagersta torsdag 26 maj, kl. 18.30.

Många hudvänliga & snygga smycken i butiken !

Styrelsen genom
Elisabet Sannesjö
Lisbeth Rosenlöf
ordförande

vice ordförande

Att fråga en författare vad han tycker
om en kritiker är som att fråga en lyktstolpe
vad han tycker om en hund.
John Osborne

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:
Skultuna Messingsbruk.
Ingång: “Textilen”, 1tr.

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Vill du ha hjälp att se över din pension?
Boka en tid med oss så går vi igenom det oranga kuvertet
samt dina övriga pensioner tillsammans med dig på kontoret

Vill du ha hjälp att komma igång
med Swish?
Vi hjälper både dig som privatperson och företag med detta.
Boka en tid så kan vi hjälpa dig igång.
Våra direktnummer:

Johan
Ida
Ville
Faxnummer

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

E-post: skultuna@handelsbanken.se

Välkommen
till oss!
Ida
Håkansson

Johan
Gustavsson

Ville
Torppa

www.handelsbanken.se/skultuna

telefon: 021 - 16 44 50

Trädgårdssäsongen
startar snart!
Öppet för
beställningar & besöksbokning

på telefon 021-470 48 00
varje vardag, året runt kl. 7-16

Glad påsk!

Varför inte lägga med
ett presentkort i påskägget i år ?

I väntans tider ?

Gravid-massage

Trädgården
med butik och jordförsäljning
öppnar preliminärt 4 april

En bra massage från första veckan
i graviditeten till förlossningen.

Vid eventuell snö & minusgrader
flyttas datumet fram ytterligare.

Mamma-mage-träning

Avhämtning av jord? Ring vardag

Efter förlossningen erbjuder vi

För mer informtion se vår hemsida eller facebook

kl 7-16, för överenskommelse om egen tid

Glad
Påsk

Mer info finns på hemsidan
& kommer i annons 6 april

Boka enklast
dina tider

Glad
Påsk

via hemsidan eller
genom att ringa oss
på tel. 021-761 00

Välkommen !
Linda Magnusson

www.aroshandelshus.com
tel. 021-470 48 00

021-740 27

Bruksgatan 8 Tel. 021 - 761 00
www.skultunaspa.se

Skultuna Messingsbruk
önskar alla en Glad Påsk
Öppettider
under påskdagarna, 24 - 28 mars:
Skärtorsdagen till och med Annandag Påsk

Kulturpub 24 mars Vallonens Mötesplats i Skultuna
Välkommen!

kl. 16.30

Mat & Mingel

kl. 17.30

Kaffe 20 kr för den som vill

kl. 18.00

Konsert i samlingssalen på Vallonen

		 Entré: 100 kr med mat.

Varje dag kl. 11 - 17
Å-caféet har som vanligt dukat upp
med härligt kaffebröd och smörgåsar!

Välkommen!

Enbart konsert 50 kr.

			 Anmälan till Pia, tel. 021 - 39 39 10

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

Bruksgatan 8

021-783 01

Lasses Däck & Motor

Frisör & Shop
Välkommen
till hela familjens frisör!

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

		
			

Centrumhuset
Tel: 755 30

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!

www.salongadamocheva.se

Information nr 3 om öppnande av HVB-hem
i Skultuna för ensamkommande flyktingbarn

			

Bruksgårdens HVB-hem är nu öppnat och ungdomarna bor där sedan cirka en månad. Byggnationerna pågår
fortfarande och beräknas pågå under en tid framöver. Under maj månad räknar vi med att sista etappen är klar
och då kommer ytterligare ungdomar att flytta in. Det är ännu inte klart hur många platser det kommer att
handla om totalt.
Som jag nämnt i tidigare informationsbrev så är det individ- och familjenämnden som beställer verksamheten av
kommundelsförvaltningen och antalet platser beror på hur de sociala nämndernas förvaltning i Västerås Stad
bedömer behovet. Utökningen gör att vi just nu rekryterar fler medarbetare, vilket skapar fler arbetstillfällen
och det känns väldigt positivt.
Snart har vi ordnat skolgång för de ungdomar som ännu inte har någon skolplacering och de längtar verkligen
efter att få komma igång med sina studier.
Jag är mycket glad över det positiva gensvar som verksamheten har fått och jag vill passa på att tacka föreningar,
företag och privatpersoner för alla förfrågningar om att hjälpa ungdomarna på olika sätt.
Hjärtligt välkomna med frågor eller funderingar till mig.

Tobias Åsell, direktör, Skultuna kommundelsförvalning
tel 021-39 38 05

-

tobias.asell@vasteras.se

Restaurang

Plock-meny
Falafel
Kebbe (veg)
Kebbe (kött)
Spenat Paj
Ost Paj
Kött/ky Paj
Dolma (zuc/pap)
Dolma (vinblad)

5:-/st
14:-/st
20:-/st
15:-/st
15:-/st
18:-/st
20:-/st
6:-/st

Restaurang nyhet !
CATERING

Sambousa (kött/ky) 12:-/st
MIXTALLRIK
två alternativ
Friterad kyckling 10:-/st
1) Shish tawoog, shish kebab,
Kafta
13:-/st
ris, hums taboule 100 kr
Shish Tawooq
20:-/st 2) Ris med köttfärs och ärtor,
Shish Kebab
25:-/st
kycklinglår, sallad, tzatsiki
och kebbe kött (friterade bullTaboule
16:-/hg
gurbollar med kött)
100 kr
Hummus
16:-/hg
Dryck ingår i båda alternativen
Baba Ganoush
16:-/hg
Beställ i god tid!

		
© Foto: Elisabet Sannesjö

-

Västeråsvägen 26 A

Öppet:

Söndag - torsdag 10.30 - 19.00
Fredag - lördag 10.30 - 20.00

Skultuna Centrum

tel. 0738 - 39 38 32

VALLONENS MÖTESPLATS

Tack för i år !

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

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

Vi önskar alla en

Glad Påsk
och
alla skolbarn
dessutom ett

Fint Påsklov !

Kvarnbackahallen är stängd för säsongen och vi tackar alla som har
utnyttjat isen. Vi startar troligtvis upp igen runt vecka 40 – 41.
Teknik & Fritid

Öppna Förskolan & Måndagsklubben

•
•

		
		
		
		

•

Stängt på Skärtorsdagen den 24/3.
Nästa måndagsklubb är den 4 april. Då serveras tacos.
Vi pysslar vårblommor
Miniröris i GA-hallen kl. 17 för förskolebarnen 		
Fredrik Engström kommer (rappare)
Vi återkommer om mer information
Nästa badresa till Sala är den 12 april. Anmälan till oss!

Glad Påsk

önskar Familjecentrum/Öppna förskolan

Se också separata annonser om:
Vallonens vår & sommarprogram
Kulturpuben med Freddy Amigo 24 mars
Information nr 3 om HVB-hem

Vallonvägen 15 - 17
Telefon 021 - 39 39 10
Det händer på Vallonens mötesplats !

Onsdagen den 23 mars
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter.

			
OBS! Byte av dag
		
					
kl.
10.00
Styrketräning
			

kl. 10.30 Balansträning med Annica, för damer
och herrar
kl. 11.00 Chigong med Pia
kl. 13.30 Skultuna Hembygdsförening har bildvisning av Stig Svärd. Tema denna gång:
Bilder från lantbruket, skogen & sågen.
		
Kaffe & våffla 20 kr
kl. 13.30 - 14.30 Försäljning av decoupagekort,
		
bland annat med påskmotiv.
Torsdagen den 24 mars
kl. 09.00 Mjukgympa för damer & herrar.
Gratis första tillfället, sedan 30 kr/gång
		
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 12.00 Påsklunch serveras i Mormors restaurang
kl. 13.30 – 15.00 Skapande aktiviteter. Blomster
			
till påsk. Kom och gör din påsk		blomma. Du betalar materialet!
kl. 15.00 Tipspromenad i glaskorridoren
kl. 16.30 – 19.00 Kulturpub med Freddy Amigo.
		
Se separat annons. Lottförsäljning
Fredagen den 25 mars - Långfredag & våffeldag
Lördagen den 26 mars - Påskafton
Söndagen den 27 mars - Påskdagen
Måndagen den 28 mars - Annandag påsk
kl. 14.00 Påskgudstjänst med Mixturen
Tisdagen den 29 mars
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15

		

Utflykt till Västmanlands läns museum

Vi tittar på utställningen ”När då var nu”
- nya tidens ordning och reda, 1500 tal – 1700 tal.
Vi åker färdtjänst ca. kl. 12.30 efter att vi har ätit
lunch. Vi åker hem ca kl. 16.00. Vi fikar på caféet
och shoppar i museets butik. Det är fri entré och
fritt fram att titta på de utställningar som finns!
Färdtjänst kostar 80 kr tur och retur. Medtag
pengar till fika och om du vill handla något.
Anmälan till Pia eller Lillemor senast 17 mars
Onsdagen den 30 mars
kl. 09.00 Brukarråd
kl. 10.30 Balansträning med. Annica för damer
		
och herrar
kl. 11.00 Högläsning
kl. 13.30 Teknik café
kl. 18.00 Rotary har styrelsemöte

Torsdagen den 31 mars
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 Mjukgympa för damer & herrar.
		
Gratis första tillfället, sedan 30 kr/ gång
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 13.30 Bingo i hobbylokalen
		
Vi dricker kaffe tillsammans, 20 kr.
Fredagen den 1 april
kl. 09.15 Manikyr
kl. 14.30 Fredagsfika
Måndagen den 4 april
kl. 09.00 – 12.00 Golf på innebanan
kl. 18.00 Damklubben har möte med underhållning av ”Maria & Anders”
Du som är dam och inte är med i klubben
		

		
		
		

men som vill höra på underhållningen är
varmt välkommen att vänta utanför
samlingssalen före kl. 19.00

Tisdagen den 5 april
kl. 09.30 Förmiddagsmys på 15
kl. 10.30 Chigong med Pia
kl. 11.00 Högläsning på 15
kl. 13.30 Teknikcafè
kl. 13.30 Film på 15
Onsdagen den 6 april
kl. 10.00 Styrketräning
kl. 10.30 Balansträning med Pia
kl. 11.00 Högläsning på 15

kl. 14.00 - 17.00 Hantverks-vernissage i huset
Kaffe & chokladboll finns att köpa i restaurangen, 20 kr

Kom och se och köp hantverk till dig själv
eller för att ge bort i present.
Under dagen finns ca 10 hantverkare, som har
visning och försäljning av sina alster.
Det finns halsband tillverkade i olika tekniker,
smycken, lyktor, kort, keramik, raggsockor,
ullalster, dukar, mattor, vantar m.m
Mötesplatsen har ett hantverkslotteri!

kl. 16.30 - 19.00 Vårfest med kulturpub
		
kl. 17.30
		
kl. 18.00

Mat & underhållning = 100 kr
Den som vill dricker kaffe/te och äter
vårbakelse, 20 kr.
Martin Persson sjunger i samlingssalen
Endast musikbiljett: 50 kr
Puben är öppen:
Mat: Vårig kycklingsallad

Anmälan senast 5 april till 021- 39 39 10 eller
pia.willen@vasteras.se

