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Mässa
i katedralen på slätten
Söndag 8 april kl.14.00
i Romfartuna kyrka.

“Dåtid
möter nutid”

Vi förflyttar oss i tanken till
1400-talet, d v s ungefär en
generationinnandenlutherska reformationen föds.
Religionen har en stor och konkret plats i människors liv.
Vid denna tid har den sällsynt ståtliga kyrkan i Romfartuna
fått sina valv och den katedrallika interiören med tre skepp
– efter inspiration från domkyrkan inne iVästerås, som
byggts ut.

Ett litet påskkort från flydda tider, med måttet 7 x 10,5 cm.
Postat i Stora Tuna 1935 och försett med ett 5-öres frimärke.
Målat av Sigrid Nyqvist-Tunell.
Konstnär/illustratör och författare, född 1893.

Jungfru Maria är en av de viktigaste gestalterna i kyrkans
liv och ett mäktigt altarskåp med motiv ur hennes liv har
levereratsfrånStockholm.Ikyrkorummetstigerrökelsen
uppmottaket,processionenskridergenomsidoskeppen
och i mässan brukas Romfars nattvardskalk, redan då över
hundra år gammal…
Kyrkan i Romfartuna står kvar. Föremålen är bevarade.
8 april ska vi titta närmare på några av de allra äldsta. Det
mest fantastiska kulturarv som finns i vårt samhälle, är
detoavbrutnagudstjänstfirandetivåramedeltidakyrkor.
Vi delar bröd och vin från samma kärl, i samma rum, under
sammaformer,somtjugofemgenerationergjortföreoss.
John Rothlind, kulturarvssamordnare iVästerås pastorat,
berättar om altarskåpet och om en medeltida mästare i
Mälardalen.Inattvardsfirandetbrukasdensjuhundraår
gamla kalken.
Markus Holmberg, domkyrkokaplan i Västerås,
reflekterar kring Romfartuna kyrka, gudstjänstlivet
genom tiderna och leder nattvardsfirandet.
Musiker: Micke Winterkvist
Präst: Kajsa Bengtz

Hej! Tänka sig, skärtorsdag i morgon och därmed inledningen av alla påskens

		

				
fina helgdagar. Påskafton med påskägg står så klart högt i kurs hos barnen!
Har jag tur kanske jag får se en påskärring också vad det lider. Om det blir innan de åker till Blåkulla eller när de
kommer tillbaka därifrån vet jag inte. Det kan vara lite skillnader i tidtabellen nu för tiden. Det gör inget. Huvudsaken är att man får se någon. Jag önskar därefter alla barn ett härligt påsklov. En sådan gång är det ju riktigt bra
med snö och lite kyla som motverkar slasket. En strålande sol tackar väl ingen nej till heller!
Efter påsklovet är det dags för ännu ett Skultunablad. Det går fort mellan varven. Jag tycker att jag håller på med
bladet ganska ofta även om det bara kommer ut var 14:e dag. Riktigt högtryck blir det varannan helg och då bör man
inte planera in något annat ... men det gör jag i alla fall. Det händer alltid något som är roligt eller viktigt eller bara
måste göras. En viss oförmåga att säga nej finns väl också med i bilden. Att man aldrig lär sig. Den här helgen blev det
absolut nödvändigt att åka till djupaste Småland och hämta bildelar. Det fick bära eller brista. Start kl. 04.00 i söndags
(kl. 3 i huv´et eftersom det blev sommartid precis då). Hemma igen kl. 16.00. Det gick alltså fint, men man blev lite trött.

Fortsättning från förra sidan g Jag nämnde tidigare mitt intresse för motorsport. Rallycross och crosskart är
				
de stora favoritsporterna. På 70-talet körde jag rally och lyckades kvalificera mig som A-förare. Senare har det
det bland annat lett till att jag varit ordförande i Västerås Motorsällskap, VMS, i åtta år och nyligen återkommit
			
som ordförande efter ett par års paus. Tydligen har mitt intresse smittat av sig på
			
min son Jocke som också tävlat i båda dessa sporter innan han blev pappa. Just
			
den saken gjorde att jag också fick en av livets viktigaste roller, nämnligen att
vara farfar till Olle. Han är nu drygt ett och ett halv år och är en riktig pärla. Hans
		
stora intresse just nu är traktorer och allt som kan brumma. En del av mina
			
sparpengar går till den saken och emellanåt hittar jag mig själv på golvet, fram			
bringande konstiga ljus till grabbens stora förtjusning. Belöningen är alla glada
leenden, blöta pussar och en och annan rejäl förkylning.
			
Anders Johansson

Kåsör denna gång är en man som varit med på vår spelplan länge som duktig, yrkesskicklig och trygg medarbetare.
Han är uppvuxen i bygden och har många vänner och bekanta här även om han numera bor i Ransta.
Välkommen Anders, nu är ordet ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Hej, jag heter Anders!
Om jag inte redan hade en härlig familj med fru, son, sonhustru och ett barnbarn skulle en kontaktannons
				
från mig kunna utformas så här: “Jag är 60 plus och intresserad av motor-		
			
sporter i alla dess former och trivs bra med min husbil. Du som har samma
			
intresse kan höra av dig till “Bättre brödlös än rådlös”.
				
Nu är ju den där annonsen inte aktuell och livet innehåller dessutom så 		
			
mycket mer, både bakåt och framåt i tiden.
				
Jag är född och uppvuxen i Brunnsby, Romfartuna, som nummer två i en syskon				
skara som blev fem. Vi flyttade till stan lagom till min skolstart. Till Brunnsby
				
återvände jag på somrarna. Bernt och Linnea Johansson hade lantbruk där
				
och var nära vänner med min familj. Vi var många barn som samlades där
				
och hade roligt tillsammans.
Grabbgänget bestod främst av Håkan Svensson, Sven-Erik Berg, Lasse Svensson, Christer Johansson, Jens och
Johan Svensson. En tillbakablick på den samvaron ger fler minnen av rackartyg än av kända lekar. Bland
annat lyckades vi tända eld på mjölkpallen i Brunnsby. Inspirationen kom från Jocko som var dräng hos
Bernt och Linnea. Han rökte nämnligen pipa och knackade ur glöden lite varstans. Sugna på att se vad som
kunde hända med lite mer glöd, lyckades vi få tag på tändstickor och sedan var det en smal sak att fixa en
något större brasa än vi från början tänkt oss. Några rådiga vuxna släckte elden och själva fick vi våra fiskar
varma.
Efter skolan började jag jobba åt Rune Svensson & Co som hade jordfabrik i gamla storskolan i Käpplinge.
Sedan blev det militärtjänst i Strängnäs och därefter jobb som lastbilschaufför. Efter att ha bott i Skultuna
några år tillsammans med min blivande fru flyttade vi till Ransta där vår son föddes.
För cirka 25 år sedan började jag jobba åt Sannesjö Åkeri. De 10 första åren körde jag lastbil och därefter blev
det arbete i lastmaskiner. Rune Svensson & Co, som hade byggt en ny och fin fabrik i Vagersta, köptes så
småningom upp av Hasselfors och visst känns det fantastiskt att det senare blev Sannesjös som köpte
fabriken. Mycket har förändrats och jag också, men kvar är jag i jordtillverkningen och bland gamla bekanta.
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

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

Föreningar, lokala företag,
hantverkare och enskilda utställare...
Dags
för intresseanmälan
till årets Kvarnbackadag
i Skultuna lördag 2 juni

April
Erbjudande
Vårda
dina händer
med en
Klassisk Manikyr
250 kr (ord 370kr)

Anmälan görs senast 18 maj till:

Skultuna Hembygdsförening

Bengt Andersson, tel. 021-709 06
E-post: birgitbengt@gmail.com
eller
Skultuna Lions
Carin Lundgren, tel. 070-741 58 73
E-post: Carin.lundgren@quicknet.se

Deltagaravgift: Föreningar och
företag 300 kr. Enskilda utställare 100 kr
Samordnare: SAIK Skultuna Allmänna Idrottsklubb
SkultunaHembygdsförening LionsClubiSkultuna

Välkommen
som
medarrangör

Välkomna
Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Ost/skinkpaj och Lasagne
28/3
Påsk-tallrik
serveras alla dagar.
Torsdag
29/3
Stängt
Väntetid
Fredag 30/3
Stängt
5 - 10
Vecka 14 Måndag
2/4
Stängt min
Tisdag 3/4 Raggmunk m. fläsk och lingon
Onsdag 4/4
Spagetti med köttfärssås
Torsdag 5/4 Kassler i ugn med stekt potatis
		
Fredag
6/4
Fläskytterfilémedpotatisgratäng
!
sk
Vecka 15 Måndag 9/4
Isterband med stuvad potatis
å
P
Tisdag 10/4 Raggmunk och fläsk
d
a
l
Onsdag
11/4 Korv i ugn med potatis
G

Vecka 13 Onsdag

		
		

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

Se även menyn på gastrogate.se

g Fuktskador eller mögel?

			g Rivning eller sanering?
g Klotter?

072-888 40 40
www.ocab.se

SKULTUNA IS

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

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

SIS-tipset

SIS-tipset 2018 för A-laget finns nu att köpa på kansliet, Vesuvio, Direkten, Eijes och i samband
med lagets träningsmatcher. Ta chansen och var med och tävla om många fina priser.
Sista dagen för inlämning av tipset är 24 april kl.18.30.

Fotbollslagens träningstider på Kvarnbackavallen
A-laget Mån
F 06/07

Ons och tors
Tis och tors

kl. 19.00 - 20.30
kl. 18.30 - 20.00
kl. 17.30 - 18.30

F 03/05 Mån och ons
Tors
F 08/09 Tis och tors

kl. 17.30 - 19.00
kl. 18.00 - 19.00
kl. 17.30 - 18.30

Träningstider i GA-hallen från och med april
P 10/11 Tisdagar kl. 17.30 – 18.30
F 10/11 börjar träna i maj. Dag och tid är under planering.

Fotbollskul för pojkar och flickor födda 12/13
Vi börjar måndagen den 7 maj kl. 17.30-18.30 på Kvarnbackavallen.

Kom ihåg! Extrainsatt årsmöte 9 april kl. 18.00 på kansliet. Välkomna!

g Besiktning/utredning.
g Skadejour för
inbrott, fukt, brand mm

Presentation av företag i kommundelen

Skultuna kommundelsförvaltning och Skultunabladet
startade i nr 2 av “bladet” ett samarbete för att
presentera ett varierat urval av företag i kommundelen. Varsågod, här kommer den tredje presentationen!

Skultuna Brukshotell

Göran Lindbergs fina modell av Brukshotellet, till
vänster, visar hur byggnaden såg ut i begynnelsen
och bilden till höger hur den ser ut idag. Mellan de
båda bilderna har lång tid förflutit och många händelser och förändringar har skett.
Sedan snart åtta år tillbaka ägs huset av Tord & Leena
Haugli. Med entusiasm och envishet har de skapat
en verksamhet som slår upp portarna på riktigt vid
gavel och med stolthet hälsar alla varmt välkomna!
Här finns både den fina restaurangen Bruksgatan 6,
en mysig pub, bekvämt hotellboende, relaxområde
och en helt ny konferensavdelning.
Lunchbufféen lockar och det är enkelt att kila in på
en eftermiddagsfika med härliga kakor, att hälsa på i
puben eller boka plats på något arrangemang.
Brukshotellet ingår i Countryside Hotels som består
av 40 vackra och välrenommerade värdshus, slott,
herrgårdar och hotell från norr till söder i Sverige.

Medlemsmöte
onsdagen den 11 april kl. 19.00
Vi berättar om vad som hänt och vad som är på gång
i Bygdegården. Du berättar vad du vill ska hända!
Vi bjuder på go-fika.

Varmt välkomna

medlemmar och blivande medlemmar !
Styrelserna för Harakers Bygdegårdsförening och Harakers Hembygdsförening

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.
Leena är uppvuxen i Skultuna och minns när hon som
Brukshotellets öppettider:
måndag - torsdag kl. 8 - 21 och fredag - lördag kl. 8 - 22
liten kröp under Brukshotellets grund. Bland annat
hittade hon en fin plats för korvgrillning där. Det var
Fika erbjuds måndag - lördag kl. 11 - 16.
Lunchbuffe: vardagar kl. 11.30 - 14 och lördagar kl. 12 - 15
visserligen spännande, men idag är hon glad att hon
Baren har öppet måndag - torsdag kl. 11 - 21
inte råkade elda upp kåken! Tillsammans med sina medoch fredag - lördag kl. 11 - 22
arbetare kan hon och Tord nu ta emot många gäster här!
Nere i Brännugnsbacken har flera lokaler anslutits till
Brukshotellets verksamhet. Bland annat har mycket
arbete lagts ner på konferenslokalerna som utrustats
med modern teknik och kan ta emot både små och
stora sällskap. Samarbete med Skultuna Hembygdsförening är viktigt och många av Göran Lindbergs fina
modeller kan visas upp här. Som två klickar grädde på
moset finns också den lilla Bruksbutiken med kuriosa
och en atelje för mindre grupper som vill måla under
kompetent ledning. Ett tips för kurser, teambuildning
eller som ett spännnade inslag i en konferens. Idéer
är det ingen brist på och fler nyheter är att vänta!
Foto ©: Håkan Olsson, Elisabet Sannesjö

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

Här kommer andra delen av den krönika som Sten Åke Petersson påbörjade i förra
Elisabet Sannesjö
numret. Tack och välkommen åter Sten Åke!

Ett varv runt tomten
– andra delen

Gick man åt andra hållet från Bruksskolan, genom en öppning i hagtornshäcken, så fanns det en stig bort
mot Konsum. Den strök förbi den lilla röda stuga där Hasse och Bosse Åhlén bodde med sin mormor
Hulda Karlsson och sin morbror Gunnar Carlson ”Gnola”, han som var både målare och konstnär och
levnadskonstnär. I grannhuset bodde brukets chaufförer, Östberg och Lindgren, om jag minns rätt.
Därbredvid ”Suttebo”, som blev Skultunas första dagis. Där jobbade mamma som städerska. Men stigen gick
snett genom en liten backe, rundade ännu en uthusknut och kom bakvägen fram till Godtemplarlokalen,
denna mäktiga byggnad som invigdes 1902 som ordenslokal för IOGT- logen Gustaf Adolf i Skultuna.
En stor, pampig sal med läktare runt om och en härlig scen. Så fanns där en liten sal som jag nyss fick lära
mig var det klassrum som saknades i Bruksskolan. I hörnet ut mot Konsum och byxficketorget fanns en
tornliknande utbyggnad som gjorde att ”Logen” såg nästan slottslik ut. En lägenhet fanns det i huset.
Där bodde länge Ebert Keijser och hans fru Agnes som skötte om huset. Nå´n gång på 50-talets mitt kom
Arne Källarsson med familj och tog över vaktmästarsysslan och flyttade dit. Jag minns att jag tyckte det
var ett märkligt namn, Källarsson! Pettersson, Larsson, Eriksson kan jag förstå … men Källarsson?
Förresten, hade inte de en son som hette Lennart?
I Godtemplarlokalen hölls det föreläsningar av den tidens stora, med skioptikonbilder till. Jag tror mig
minnas att jag där hörde såväl Sten Bergman som Hans Ostelius, båda fantastiska föreläsare. Där hölls
konsumstämmor och andra större möten och julgransplundring med godispåsar. Jag har också ett svagt
minne av söndagsskoleverksamhet där i lilla salen. Där fanns en flanellograf med ett rött hjärta som blev
allt svartare och svartare för varje gång man svor eller ljög, men om man slutade med det och trodde
på Jesus så flög alla de svarta bitarna bort och hjärtat blev rött igen. Om man stoppade en femöring i
insamlingsbössan började den lilla negerpojken på locket att bocka till tack.
Under någon tid, jag kan inte riktigt minnas när, var det inne med att slå världsrekord i att hålla sig på
en lina så länge det bara gick. Den sortens aktivitet pågick emellanåt i IOGT-lokalen, med ”häng” dygnet
runt. Och så tror jag mig minnas att Cool Stompers hade IOGT-lokalen som sin replokal. Det var stort att
hänga där då också. Men mer om det en annan gång.
På andra sidan vägen som går ner till Brännugnsbacken låg Konsum, Skultuna Handelsförening, i en vackert
böjd byggnadsform med olika avdelningar. Längst åt brukshållet till avslutades byggnaden med en lastkaj
där varorna togs emot. Där låg också från början en mjölkbutik och kanske var det även en charkavdelning
med en ridå av kallt vatten rinnande ner för skyltfönstrens insidor. När den nya, moderna snabbköpsbutiken
öppnades i mitten av 50-talet, dockad mot den andra änden av huset, då blev mjölkbutiken lokal för
urmakare Dalman, eller Dalmakare Urman som vi kallade honom. Om Konsum ska jag också återkomma
eftersom det var där jag på riktigt började mitt arbetsliv.
På andra sidan landsvägen snett emot Konsum låg Lilla Bon, eller Strömbergs, som den hette på den tiden.
Lokalen blev senare Allerts järnhandel och efter det Pizzeria, men då hade åren runnit iväg och jag också.
Bredvid ”Lilla Bon” hade tusenkonstnären och universalgeniet Sixten Pierrou både sin bostad och sin
verkstad. Han var en plirig farbror som i sig kombinerade både Skalman och Mc Gyver långt innan dessa
båda var påtänkta. Principen var att ingenting var definitivt trasigt och slut innan Pierrou sagt att det var
så. Verksta´n fick han packa ihop när läkarvillan skulle byggas och då flyttade han till Arboga, dit dottern
Birgit (som vi bodde grannar med i Bryggeriet) flyttat några år tidigsare.
Så är det dags att runda av vandringen med Nilssons Kiosk och busstationen. Som jag minns var det mest
av Ingrid Petterson som man köpte sina alfatablettaskar och 25-öres päronpinnar och en och annan
serietidning.
Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från föregående sida g
					
Men det var Sven och Alvina Nilsson som ägde kiosken och som
också jobbade där. Deras son Sven Erik var ett antal år äldre än mig. Han är för alltid en av mina idoler.
Det blev han en söndag i det sena 50-talet då det kom ett par stöddiga gymnasister med förmiddagsbussen ut från Västerås – varför de kom vet jag inte och det spelar ingen roll, men runt dem lyste det
av förakt över den lilla håla där de hamnat. Eftersom jag gick i realskolan på läroverket så visste jag vilka
de var och höll mig diskret i bakgrunden. På ett par minuter hann de med en provkarta på provokationer.
Så vände sig den ena till Sven Erik, som stod där framför kiosken och såg ut som en alldeles ovanligt vanlig
skultunabo, och frågade: ”Hender´e nåt heftigt i den här stan då?” Sven Erik tittade upp på den frågande
och svarade stillsamt: ”Du, jag vet inte så noga. Jag kommer från landet jag också!”

Jag tror de hann med samma buss tillbaka till Västerås som de kom med. Det var en demonstration av
lugn och värdighet som jag många gånger genom livet haft glädje och nytta av. Tack, Sven-Erik.
Nu är jag tillbaka vid de grovhuggna granitstolparna som bar upp de båda smidda grindhalvorna vid
Bruksskolans entré. Box 112 sitter i mitten av postlådorna till vänster. Jag kollar om det kommit nå´n
post, kanske ett nytt nummer av Kalle Anka & Co eller ett amerikabrev, men inte i dag. Jag kan se att det
rör sig bakom gardinerna i det höga fönstret till vänster om trapptornet där den kraftiga
gröna piprankan slingrade sig upp ända till 3:e våningen och runt den stora klockan.
Det är nog fikadags. Jag tycker bestämt att det luktar nybakade bullar! Sten Åke Peterson
När ska snö och kyla ska släppa sitt grepp om växter och jord?
Vi vet inte det än, men ...
ViöppnarträdgårdsförsäljningeniVagerstamåndag16april
Kom ihåg att Du alltid är välkommen att ringa oss Som vanligt har vi öppet alla helgfria vardagar kl. 10 - 18
och lördagar kl. 10 - 13 fram till midsommar.
om du vill ha service på andra dagar/tider!
Mer information kommer i nästa Skultunablad!
Tel. 021-470 48 00

Glad Påsk!

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

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

&

Shop

Välkommen
till hela familjens frisör!
Centrumhuset
Tel: 755 30

Rose-Marie Alm
Gilla oss på Facebook!

www.salongadamocheva.se

Service & Reparationer

Lasses Däck & Motor

Försäljning av våra produkter
- nya och begagnade -

Service och reparationer
av bilar och småmaskiner

av bilar och motorgräsklippare

		 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

Frisör

Harakers
Maskinservice

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Välkomna !

Skråmsta, 070-380 88 75

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

Svenne

ä
Njut av oss - ett axplock ur årets program:
Se vår hemsida www.svana.se för fler aktiviteter.
Vi uppdaterar kontinuerligt med detaljprogram och tider samt fler upplevelser.

ä

10 maj kl. 06.00

10 maj kl. 12.00 - 16.00

Gökotta

Öppet hus

Fira gökotta & upplev gökens läten
Samling vid herrgården
för gemensam färd till grillkåtan.

Tema: Festligt firande & bröllop.
Se våra lokaler, få tips på styling.
Café, hamburgare, öppet i parken.

Föranmälning. Fri entré

Detaljerat program kommer inom kort

Öppna förskolan
• Småbarnsrytmik på Skärtorsdagen kl. 09.30 - 11.15 på Maria-

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

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

•

gården. Därefter har Öppna förskolan stängt!
• Babybokprat torsdag 5 april på biblioteket mellan kl. 9.30 - 11,
sedan öppet som vanligt.
• Måndagsklubben 9 april kl. 16 - 19. Se nedan!
• Salabadet tisdag 10 april! Anmälan till oss om ni vill följa med.
Vi badar mellan kl. 12 - 13.
• Småbarnsrytmik 12 april på Mariagården mellan kl.9.30-11.15,
sedan har vi öppet som vanligt på Öppna förskolan.

Glad Påsk till er alla

önskar Familjecentrum/Öppna förskolan Skultuna!

Teknik och Fritid

Ishallen är nu stängd för säsongen. Biblioteket
Vi tackar alla som flitigt har använt I Norge finns det en lång tradition av att läsa deckare under påsken.
ishallen under säsongen.
Påskekrim kallas det. Det tycker vi att vi ska göra i Skultuna också!
Välkomna igen
Välkomna in och låna på er påskekrim så det räcker hela långa
i början på oktober!
långhelgen!
Vi har öppet:
Torsdag 29/3 kl. 13 - 15
Skultuna
Fredag 30/3 - måndag 2/4 STÄNGT
kommundelsnämnd
Tisdag
3/4 kl. 11 - 17
Kommundelsnämnden samman- Onsdag 4/4 kl. 13 - 17
träder nästa gång onsdag 18 april
Torsdag 5/4 kl. 13 - 19
kl. 16.30
Fredag
6/4 kl. 11 - 14
Sju dagar innan kan du läsa vilka
ärenden som ska behandlas på: OBS! Måndag 9:e april stänger biblioteket kl 16. I stället välkomnar
https://www.vasteras.se/
vi er alla till Måndagsklubben i Persboskolans matsal Blå Hallen.

•

namndhandlingssok.html

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

Ordförande Mikael Sandberg (S)

Glad Påsk!
Se även separat annons om

shÅppen

Måndagsklubben 9 april!
Plats: Blå Hallen (Persboskolans matsal) Tid: 16-19

I kväll serveras det:

Tacopaj med grönsallad

				

Vuxna 20 kr 3-18 år, 10 kr
0-3 år, gratis

Kvällens aktiviteter är:
Magi: kl. 17.30
(Ellen uppträder i ca.20 min och håller workshops 20 min)

Helt magiskt! Ellens ständiga följeslagare är kortleken –
någon av de 60 hon har. Hon går aldrig utan, för överallt
finns det människor som villigt låter sig luras av hennes
fingerfärdighet

Pyssel:

Trollstavar och trolleriglasögon

Välkomna! Fritidsgården, Biblioteket & Öppna förskolan

VALLONENS MÖTESPLATS
Onsdagen den 28 mars
kl. 09.00 Baka rulltårta med Pia
kl. 11.00 Gymnastik och bollkul i samlingssalen
kl. 14.00 Bingo i ljusa rummet på äldreboendet,
					
Vi dricker kaffe tillsammans 20 kr
			
		kL. 14.00 – 15.30 Guldkant.
Christina finns för de boende på Gymmet!
Torsdagen den 29 mars
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.15 Mjukgympa för damer & herrar!
kl. 11.00 – 12.00 Visning av gymmet och
			
försäljning av träningskort.
Kl. 10.00 Handgymnastik och handmassage
med Pia entrén (Lugn musik)
kl. 12.00 Påsk-lunch i matsalen. Boka mat om
du ej äter i restaurangen varje dag!
kl. 13.30 Försäljning av lotter och hantverk
kl. 14.00 Kulturcafé, påskfest med Danzant.
Entré och fika 40 kr
Fredagen den 30 mars
Kl. 12.30 Spelstuga
Kl.14.30 Fredagsfikat utgår!
		
Det serveras efterrätt efter lunchen
		
Glad påsk!
Måndagen den 2 april - Annandag påsk
kl. 14.00 Mässa med kaffe efter.
Tisdagen den 3 april
kl. 09.00 Golf
kl. 10.00 VLT
kl. 10.30 Högläsning
kl. 13.00 Styrketräning. Äldreboendets ljusa rum
kl. 14.00 Bildvisning med Helena Abrahamsson
från Sösta i närheten av Hallsta by. Hon berättar
om sina tvåbenta och fyrfota vänner på Cluckingham Palace at Alot spots. Gemensamt kaffe, 20 kr
Onsdagen den 4 april
kl. 09.00 Brukarrådsmöte stora mötesrummet
på äldreboendet
kl. 09.00 Plantering av fröer inför trädgårdstäppan
kl. 11.00 Gymnastik och bollkul i samlingssalen
kl. 14.00 – 18.00 Ca: tider Utflykt till Tillberga
och Medborgarhuset. Dans till Lars Håkansson.
kl. 14.00 Sabrina sjunger i äldreboendet.
Torsdagen den 5 april
kl. 09.00 – 10.15 Mjukgympa
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 10.00 Handgymnastik och handmassage
kl. 14.00 Intro Ipad. Nybörjarkurs, platser kvar!
Kväll:
Mimer har samlingssalen

Vallonvägen 15-17 Tel. 021-39 39 10

Fredagen den 6 april
kl. 09.15 Manikyr
• kl. 10.00 VLT • kl. 10.30 Hänt i veckan
kl. 12.00 Rotarymöte med Åke Johansson
kl. 12.30 Spelstuga
kl. 14.30 Fredagsfika med nyttigt mellanmål
Lördagen den 7 april
kl. 17.00 – 19.00 V75 med pizza
Du som vill tippa betalar 20 kr till mötesplatsen.
Pizza, kaffe & kaka, 50 kr. Anmälan senast 5 april
Måndagen den 9 april
kl. 09.00 Golf
• kl. 10.00 VLT • kl. 10.30 Högläsning
kl. 11.30 Vi går till Mariagården och äter soppa
Anmäl intresse om du vill ha skjuts
kl. 13.30 Balansträning i samlingssalen
kl. 11.00 Chiball i ljusa rummet på äldreboendet
kl. 14.00 Filmvisning. Gemensamt kaffe, 20 kr
kl. 18.00 Damklubben har möte med
		
underhållning av Danzant.
Du dam som inte är medlem men vill lyssna på
underhållningen är varmt välkommen att komma
strax före kl. 19.00.
Tisdagen den 10 april
kl. 08.30 Väntjänstmöte
• kl. 10.00 VLT • kl. 10.30 Högläsning
kl. 13.00 Styrketräning på äldreboendet
kl. 14.00 Gudstjänst
kL. 14.00 – 15.30 Guldkant! Christina finns för
			
de boende på Gymmet!
kl. 14.00 – 16.15 Teknikcafè
Onsdagen den 11 april
kl. 09.00 Plantering av fröer inför trädgårdstäppan
kl. 11.00 Gymnastik och bollkul i samlingssalen
I pad tillfälle 2, flyttas till fredagen den 13 april !
kl. 14.00 En text säger så mycket. Mötesplatsens
		
kök. Vi dricker kaffe tillsammans.
kl.. 14.00 – 15.30 Guldkant. Christina finns för
		
de boende på Gymmet!

Torsdag 12 april kl. 15.30 - 19.00
Pub-kväll med Dan Andersson program.
I ord och ton.
tillsammans med Claes Bertil Ytterberg,
Rönnby stämmorna och Jan–Erik Eklund
Pris: 120 kr.
Bindande anmälan. Först till kvarn!

