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Annonsbokningar & material inlämnas senast fredag 20 april kl. 12

I detta nummer kan du bland annat ta del av:
Kåseriet: Hem till byn
En medarbetarpresentation från kommundelsförvaltningen
Artikel: GPS-signalerna försvann plötsligt i Nord-Norge
Dan Andersson-program “I ord & ton” 12 april
Program, erbjudanden och aktiviteter i organisationer och företag
Melodikrysset

Hej! Nu börjar vårkänningarna komma.

Fortsättning från förra sidan g

Skara i Västergötlands hjärta blev nästa anhalt på resan. Två års studier vid Biologiska Yrkeshögskolan med
inriktning mot lantbruksteknik blev det och det var också där som jag träffade min sambo Sanna för första
gången. Vi började vårt förhållande med att jag flyttade tillbaka till arbete i Skåne och Sanna flyttade till
Göteborg. Det blev en tuff start för oss, men så här i efterhand gjorde det oss riktigt starka. Sanna lämnade
till slut tryggheten i Västergötland och jag lämnade godslivet i Skåne och vi flyttade så småningom upp till
mig i Västerås och det är jag oerhört glad och lycklig över!

		
Igår fick jag rapport om att tussilago har
slagit ut i Haraker. Svanar och tranor i har jag sett komma. Hos Margau i
Boda Backe föds lamm på löpande band och i ladugården i Käpplinge har
Nils get, Pingla, fött sin första killing. På bilden ser du när Nils och Arvid
bekantar sig med killingen Ragnar medan Pingla kollar och godkänner.
Som kåsör denna gång har jag bjudit in en gammal bekant som inte alls
är gammal. En ung man som är mycket aktiv i många sammanhang. Själv
kom jag honom närmast när han var med i Romfarsspelet Silverkalken
under flera år. Där och även som medverkande i Romfartuna Stjärngossar
har många i bygden mött honom. Föreningsengagemang m.m. finns också
på repertoaren. Alltså: Varsågod, här kommer några tankvärda ord från
från en mycket trevlig, glad och klok person. Välkommen Markus!

Idag driver jag, tillsammans med pappa, gården här hemma i Munga. Vi odlar maltkorn som tillslut kan avnjutas i form av god öl, vi odlar kvarnvete som sedan blir till gott färskt bröd och vi odlar grynhavre som i
slutänden kommer att ligga på en tallrik på ditt frukostbord. Det blir nämligen din havregrynsgröt.
Att producera svensk mat åt Sveriges befolkning är ett hedersuppdrag, jag triggas av att varje dag göra något
som känns meningsfullt, något som märks. Många menar att vi i vårt land har världens bästa mat, de bästa
råvarorna och de bästa förutsättningarna för att göra just bra mat. Att jag får vara en del av det maskineriet
känns helt fantastiskt!

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Hem till byn

Jag har många gånger känt mig lite som Per i den gamla svenska serien ”Hem till byn”. Ni vet han som kommer
hem med en stor bananklase på axeln efter många år ute till sjöss. Under seriens gång pendlar Per mellan
livet i ”byn” och livet som sjöman. Jag heter Markus, jag är snart 30 år, jag är bonde och jag har äntligen
kommit hem till byn.
Jag är född och uppvuxen på gården Öster Munga, strax norr om Mungasjön i Romfartuna. När jag slutade
gymnasiet på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala så bestämde jag mig för att se mig om, både i Sverige och
i världen innan jag kom hem till gården för att brottas med pappa. Den första resan gick inte så långt, den
gick till Ransta och till Vallrums Gård där jag jobbade åt Mats Ingvarsson och Jan Vallgårda. Sedan följde
några år på olika gårdar runt Västerås och jag började känna att nästa naturliga steg var att arbeta utomlands.
Flyget gick till USA och delstaten Iowa. Majsskörd stod på
schemat, och det stod det på schemat i ca två månader.
Det var en otrolig upplevelse och en fantastisk resa, som
jag gärna gör igen. Efter tiden i staterna sökte jag lyckan i
den skånska myllan på ett gods utanför Lund.
På godset där jag var i ca ett år fick jag lära mig att odla
sockerbetor, äta rökt ål och att kratta mönster i gårdsgruset
utanför slottet. Ja, det skulle krattas i ett visst mönster varje
fredag kl 15.00. Jag var ju egentligen anställd på jordbruket,
men eftersom den då sjuttiofem-åriga trädgårdsmästaren
hade svårt att kratta rakt, som en följd av dålig syn och
kanske en eller annan sup för mycket till den rökta ålen, fick
jag rycka in i hans ställe.
Jag brukar säga att jag förmodligen aldrig kommer att bo
lika fint som jag gjorde där på godset. Då alla arbetarbostäder
redan var upptagna fick jag istället husera i vad som kallades
”Parkvillan”. Det var ett stort gult hus på 400 m2, nio rum
och kök, mitt i slottsparken med utsikt över Öresund. Där
bodde jag, 25 år gammal, själv, och åt rökt ål till middag.
		

		
		

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

Snart börjar det som vi lantbrukare kallar för växtodlingssäsongen. Vårbruket står för dörren. Nu skall
vi så och gödsla det som sedan ska skördas i höst.
Det kommer att bli många långa dagar i traktorn, sena
nätter och tidiga mornar. Men attans vad kul det är!
... Att få se grödorna växa under hela den varma
sommaren - något som ju från början bara var ett frö
som fick lite jord över sig.
... Att få uppleva naturens krafter i form av värme,
regn och blåst.
... Att få se solen gå upp över Romfartunaslätten
och sedan se den gå ner över Harakers kyrka.
Det mina vänner, det är något av det bästa med att
vara bonde.
Jag heter Markus, och jag har kommit hem till byn.
Markus Pettersson

Beställ nu och säkra ditt behov av ved för värme, grillkvällar etc.

OBS! Ved i container körs enbart ut under våren.

					

Kom med i Lions Skultuna!

			

Hos oss möter du Skultunabor med varierande yrkesbakgrund.
Vi träffas en gång varje månad på klubbmöte där vi
pratar om vad vi vill göra i vår förening.
Kvällen börjar med mat och en halvtimmes programpunkt om något intressant ämne.

			

Vi samlar in pengar genom olika aktiviteter. Pengarna
skänker vi till olika hjälpändamål både lokalt och internationellt. Bland annat flyktingläger för syriska flyktingar
i Turkiet, cancerforskning, semlor och underhållning på
Vallonen, stipendier till två elever i år 9 på Persboskolan.

			
			
			
			

		
		
			
			

Kom och jobba med oss på loppis och övriga aktiviteter. I vår förening gör du nytta medan du har kul.
Vårt loppis är öppet varje lördag från maj till september. Varje medlem brukar vara med och arbeta
på loppis två gånger under säsongen.
Vår största satsning är julmarknaden vid Mässingsbruket en helg nära första advent. Då har vi loppis
öppet, säljer korv och är parkeringsvakter.

Är du intresserad av att få mer information,
kontakta Anders Olovsson 070-999 0246, andersolovsson1@gmail.com
Per Andersson 076-761 5444, peroander52@gmail.com

Träffpunkt Åttan
Sitter du ensam hemma? Mår psykiskt dåligt?
Krymper väggarna, ingen att prata med?
Då är du välkommen till
Träffpunkt Åttan i Skultuna.
Lokalen ligger vid torget och
är granne med shÅppen
Du behöver inte ha ett Biståndsbeslut för att komma

Låter det intressant? Vill du veta mer om oss?
Välkommen!

Samordnare Tina Johansson, tel 021-39 390 6
Besöksadress: Krongjutarvägen 16

Romfartuna Hembygdsförening
www.romfartuna.se

Kort rapport från årsmötet.

Lördagen den 24 mars hade
Romfartuna Hembygdsförening
årsmöte i Klockargården.
Styrelsen fick gott betyg av medlemmarna och
alla som arbetar i styrelsen ville vara kvar och
fick det! Vi tackar för förtroendet!
Vi ser fram emot ett nytt aktivt föreningsår där
arbetet med föreningslokaler i Hallsta By fortsätter och många aktiviteter redan är spikade.
Vi ska också utarbeta en folder för presentation
av föreningen och arbetar vidare med bildarkivet.
För arbetet med bildarkivet vore det strålande om
fler vill delta, så att vi kan bilda en arbetsgrupp.
Välkommen att höra av dig om du är intresserad!
Styrelsen 2018:
Elisabet Sannesjö, ordf.
Magnus Persson, vice ordf.
Johanna Funkqvist, sekreterare Anders Norman kassör
Eva Pettersson ledamot
Anette Isacsson och Anders Ohlsson, ersättare

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

Denna gång är det dags att intervjua Mats Lundbladh
som arbetar inom Teknik och Fritid

Hur skulle du beskriva ditt arbete? Intressant och varierande arbete!

Snabbfakta
Hur skulle du beskriva Teknik och Fritids arbete?
Namn:
Mats Lundbladh
Enheten Teknik och Fritid ansvarar för drift och underhåll av idrottsYrke:
Anläggare
anläggningar och motionsspår, skötsel och underhåll av kommunal
Ålder:
55 år
mark och tomtmark samt ett antal lekplatser och Skultunabadet.
Familj:
Sambo
Vi underhåller även vissa gator och vägar inom kommundelen.
Intressen: Idrott. Golf. Resor
Enheten erbjuder även intern service vad gäller transporter och visst
Favoritfärg: Grön och gul
underhåll av inventarier och lokaler. Teknik och Fritid utför även uppdrag åt externa kunder såsom mark- och anläggningsarbeten, underhållsinsatser med mera.
Vad är roligast i ditt arbete?
Det är ett bra och varierande arbete och jag har väldigt bra arbetskamrater.
Vad är det bästa med Skultuna?
Att det är nära till allt.
Vad skulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare?
Jag tycker att invånarna ska vara rädda om allt det som finns här ute och uppskatta den fina service
som finns här i Skultuna.

SKULTUNA IS

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

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

Gislerud Carpets träningscup 14 - 15 april
Fotboll mellan kl. 9:00 – 14:00

Lördag F08/09
Söndag F06/07
Kom och heja fram våra lag på Kvarnbackavallen!
Kiosken är öppen, hamburgare och korv kommer att grillas.

Träningsmatch 14 april

A-laget möter Bosniska SK, kl.15.00 på Kvarnbackavallen. Välkomna!

Tunapokalen 21 - 22 april

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare

Försäljning av våra produkter
- nya och begagnade -

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

Kom och fira Valborg tillsammans med oss på Kvarnbackavallen 30 april

Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Missa inte våra informationstillfällen
på Handelsbanken!

c Måndag 16 april,		kl. 14.30 – Mobilappen samt Swish
		 c Torsdag 26 april,		kl. 16.00 – Pensionssparande
		 c Fredag 27 april,		kl. 09.00 – Mobilappen samt Swish

		

Anmäl dig till oss på kontoret.
Tel. 021-16 44 52 eller e-post: skultuna@handelsbanken.se

Varmt välkommen, vi bjuder på kaffe och kaka!

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

telefon: 021 - 16 44 50

Välkomna

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00

Vi ses i SIS på idrottsvis!

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

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

Cupen anordnas på Kvarnbackavallen för F03 och F04.
Matcherna spelas mellan kl. 9.00-18.00. Välkomna!
Program för kvällen kommer i nästa nummer av Skultunabladet.

April
Erbjudande

Välkomna !

Svenne

Sophie Söderqvist

Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist
Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:

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

Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Städdag

GPS-signalerna
försvann plötsligt
i Nordnorge
Överstelöjtnant Jan Forsberg är tillbaka igen! Här
		
kan du läsa ännu en artikel från tid			 skriften Slagfjädern (nr 1, 2018) som vi
			 fått löfte att använda.
				 Forsberg är bland annat medarbetare
				 i Slagfjädern och före detta lärare vid
				 Försvarshögskolan.
Här berättar han om hur GPS stördes under den ryska
stormanövern ZAPAD 2017.
Tack igen Jan för gott samarbete och din generositet!
Elisabet Sannesjö

Vecka 13 Onsdag

11/4
Kycklingfilémedpotatisgratäng
Torsdag
12/4
Rostbiffochvårgodapotatissallad
Fredag
13/4
Plommonspäckadfläskarré,stektpotatissås
,
Vecka 14
Måndag 16/4
Pannbifmedlöks,tektpotatisochbrunsås
Tisdag 17/4 Fläsk med löksås och kokt potatis
Onsdag
18/4 Köttgryta med kokt potatis
Torsdag
19/4
Falukorv i ugnen med potatismo
Fredag 20/4 Kotlettrad, stekt potatis, champinjonsås
Vecka 15
Måndag 23/4
La´gårnsgräddigabiffpasta
Tisdag 24/4 Raggmunk med fläsk och lingonsylt
Onsdag
25/4KorvStroganoffm.kantareller&koktris

		
		

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

Ost/skinkpaj och Lasagne serveras alla dagar. Väntetid 5 - 10 min.
Vi lagar all mat från grunden. Välkommen till bords!

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

Borisoglebsk 2 är ett ryskt multifunktionellt telekrigssystem. Utrustningen är monterad på ett splitterskyddat pansarfordon av typ BTR-80, men finns även
på MT-LBu pansarbandvagnar. Detta ger systemen
terrängrörlighet och skydd i splittermiljö.
De nya systemen tillförs sedan 2015. De testades in
ledningsvis i kriget i östra Ukraina år 2015. Nu ingår
de som en naturlig del vid varje större rysk övning.

Se även menyn på gastrogate.se

g Fuktskador eller mögel?

			
g Rivning eller sanering?
g Klotter?

072-888 40 40
www.ocab.se

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

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.

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

ä

Trädgårdssäsongen startar snart !
Vi startar med det som väder och vind tillåter oss att börja med, tills allt blir som vanligt igen!

Kvalitetsjordar Löst och förpackat Stallströ Trädgård & Blommor
Från måndagen 16 april och
fram till midsommar har vi öppet

Kvalitetsjord

alla helgfria vardagar, kl. 10.00 - 18.00
lördagar
kl. 10.00 - 13.00

Löst och
förpackat

Midsommarafton har vi stängt

Ett växande
besöksmål
för både
vuxna och
barn

För aktuella tider resten av året
se hemsidan eller ring.
Fler annonser kommer även i Skultunabladet!

Växter,
redskap,
dekorationer
m.m.

Välkommen att ringa
vardagar kl. 7 - 16,
föröverenskommelse
om annan tid

s!
till os
n
e
mm

Välko

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

ä
ä

Vill du boka tid för
studiebesök eller
service?

e-post: info@aroshandelshus.com

Lions Club i Skultuna
LIONS STIPENDIER 2018

Vem/vilka tycker du ska få ett Lionsstipendium 2018?
Lions delar ut tre stipendier á 3.000 kr
inom områdena idrott, ledarskap och kultur.

Vi vill få hjälp med nomineringar !
Skicka förslag och motivering senast 4 maj 2018
till Stöd- och hjälpkommittén
via e-post till: larsgoran.bergquist@gmail.com
Kom ihåg att även skriva ditt eget namn!

ä

Den som finner frid i sitt hem
är den som är lyckligast,
vare sig man är kung eller bonde.
Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

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

Öppna förskolan
• Småbarnsrytmik 12 april på Mariagården mellan kl. 9.30-11.15,

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

E-postadresstillvårmyndighetsbrevlåda:
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”
kommundelsnämnden
Skultuna Kommundelsnämnd
sammanträder nästa gång
onsdag 18 april kl. 16.30

Sju dagar innan kan du se de ärenden
som ska behandlas på: https://www.
vasteras.se/namndhandlingssok.html
1 jan. 2018 började en ny kommunallag att gälla i Sverige. Lagen innehåller
t.ex. nyheten att kommunens officiella
anslagstavla för protokoll, föreskrifter,
beslut med mera är digital från och med
årsskiftet. https://www.vasteras.se/
anslagstavla.html
Ordförande Mikael Sandberg (S)

•

sedan har vi öppet som vanligt på Öppna förskolan.

Våffelmellis! En tisdag i månaden under våren kommer det att
finnas smet i kylen så man kan grädda sin egen våffla mellan
kl.13.30 - 15.00. 5 kr/våffla. Nästa datum är 17/4.
Fotografering (Aros Foto). Tisdagen den 24 april, kl. 13 - 18.
Det finns en bokningslista på öppna förskolan.

Teknik och Fritid - Skultunabadets cafeteria
Finns du eller ni som är intresserade av att driva cafeterian och
bangolfen på Skultuna friluftsbad perioden 13/6 – 19/8 2018 ?
Intresseanmälan senast 29/4.
För mer information ring enhetschef Göran Stahre, 021 – 39 38 42

Teknik och Fritid - Sandupptagning

Sandupptagningen på gator och vägar i Skultuna är beräknad till
veckorna 17, 18 och 19 och utförs av en entreprenör som är utsedd
av Västerås stad
Se även separat annons om
Åttan, Kulturpub och en medarbetarpresentation

VALLONENS MÖTESPLATS

Torsdagen den 19 april
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
Vallonvägen 15-17
Tel. 021-39 39 10
kl. 09.00 – 10.15 Mjukgympa för damer & herrar
Onsdagen den 11 april
kl. 10.00 Handgymnastik och handmassage med
kl. 09.00 Plantering av fröer inför trädgårdstäppan
Pia i entrén (Lugn musik)
kl. 11.00 Gymnastik och bollkul i samlingssalen
kl.
11.00
–
13.00 Visning av gymmet och 		
					
I pad tillfälle 2, flyttas till fredagen den 13 april !
			
försäljning av träningskort.
kl. 14.00 En text säger så mycket. Mötesplatsens kl. 13.30 Vi går till Mariagårdens trivselträff.
			
				
kök. Vi dricker kaffe tillsammans.
”Det var bättre förr” Säg till om du vill ha skjuts.
kl. 13.30 – 14.00 Guldkant. Christina finns för
Kväll:
Lions har möte i samlingssalen
		
de boende på Gymmet!
Fredagen den 20 april
Torsdagen den 12 april
kl. 09.00 – 12.00 I pad kurs 2. Stora mötesrummet
kl. 09.00 – 10.15 Mjukgympa
på äldreboendet
kl. 09.00 – 12.00 Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 12.00 I pad 3
Handgymnastik & handmassage kl. 09.15 Manikyr
kl. 10.00 			
kl. 11.00 – 13.00 Visning av gymmet och 		
kl. 10.00 VLT
			
försäljning av kort
kl. 10.30 Hänt i veckan
kl. 14.00 			
Bingo Äldreboendets ljusa rum kl. 11.00 Styrketräning. Äldreboendets ljusa rum
			
Vi dricker kaffe tillsammans.
kl. 12.00 Skultuna Rotary har lunchmöte med
kl. 15.30 – 19.00 Pubkväll - se separat annons
föredrag. Staffan Braw
kl. 12.30 Spelstuga
Fredagen den 13 april
kl. 09.00 – 12.00 I pad kurs 2. Stora mötesrummet
kl. 13.00 Promenad för dig som går för egen
på äldreboendet
maskin, med eller utan rollator
kl. 09.15 		Manikyr
kl.
14.30
Fredagsfika
• kl. 10.00 VLT
• kl. 10.30 Hänt i veckan
kl. 11.00 		Styrketräning. Äldreboendets ljusa rum Måndagen den 23 april
kl. 12.30 		Spelstuga
kl. 09.00 Golf
kl. 13.00 		Promenad för dig som går för egen
kl. 10.00 VLT
		maskin, med eller utan rollator
kl. 10.30 Högläsning
kl. 14.30 		Fredagsfika
kl. 11.00 Chi–ball Chi gong. Äldreboendets ljusa rum
Måndagen den 16 april
kl. 11.30 Vi går till Mariagården och äter soppa.
kl. 09.00 		Golf
		
Säg till om du vill ha skjuts!
• kl. 10.00 VLT • kl. 10.30 Högläsning
k
l.
13.30
Balansträning i samlingssalen
kl. 11.00 		Chi–ball Chi gong. Äldreboendets ljusa rum
kl.
14.00
Filmvisning samlingssalen. Kaffe 20 kr
kl. 13.30 		Balansträning i samlingssalen
kl. 14.00 		Filmvisning i samlingssalen. Kaffe 20 kr Tisdagen den 24 april
kl.18.00 		Stickcafé
kl. 10.00 VLT
kl. 10.30 Högläsning
Tisdagen den 17 april
kl. 13.00 Styrketräning. Äldreboendets ljusa rum
Kl. 09.30 Kyrkan kommer och sjunger med barn i
kl. 14.00 Fotbollsgrabbarna. Allsång i matsalen!
samlingssalen. Välkommen att sjunga med!
kl. 13.00 Styrketräning. Äldreboendets ljusa rum
		
Vi dricker kaffe tillsammans pris 20 kr.
kl. 14.00 – 16.15 		Teknikcafé
kL. 13.30 – 14.00 Guldkant. Christina finns för
kL. 13.30 – 14.00 Guldkant. Christina finns på
			
de boende på Gymmet!
gymmet, för de boende!
kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen
kl. 18.30 Zumba för dig med fart i benen
Onsdagen den 25 april
Onsdagen den 18 april
kl. 09.00 Bakning med Pia
kl. 09.30 Besök av Pettson & Findus och barn från
kl. 11.00 Gymnastik och bollkul i samlingssalen.
förskolan. Sång och musik tillsammans! Fri entré.
kl. 13.00 Christina finns tillgänglig för att hjälpa
Barnplatserna är fullbokade, seniorplatser finns!
till med tipspromenad som sitter i korridoren!
kl. 11.00 Gymnastik och bollkul i samlingssalen
kl. 14.00 Bildvisning med Stig Svärd, Skultuna
kl. 13.30 Modevisning/seniorshoppen i matsalen
hembygdsförening.
kl. 14.30 Vi dricker kaffe 20 kr
		
”Gamla verkstäderna med gamla och
kl. 14.45 Försäljning av kläder. Gemensamhetsnya produkter”. Kaffe 20 kr
		
utrymmet på nedre botten i äldreboendet.

SG:s Potatis
Hedemora

iges
Sver ste
goda l
knö

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

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

!
OBS

Fredag 20 april
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

Kulturpub med musikprogram
av Biskop Emeritus Claes Bertil Ytterberg

Torsdag 12 april kl. 15.30

Vallonens mötesplats, Vallonvägen 15 - 17

Dan Andersson–program “I ord och ton”
Claes Bertil Ytterberg, Rönnby stämmorna och Jan–Erik Eklund

		
		
		
		

kl. 15.30
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 17.30

Program

Mingel, lottförsäljning och tipspromenad
Vårtalrik, kaffe och kaka
Dragning av lotterivinster och genomgång av tipspromenad
Underhållning i samlingssalen

Biljetter 120 kr

Förbokas med bindande anmälan senast kl. 12, torsdag 12 april hos:

			
				
				

- Mötesplatsen tel. 021-39 39 10
- pia.willen@vasteras.se
- Leif Palevik, tel 076-113 88 04

Ett samarbete mellan Skultuna PRO och Vallonens mötesplats

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även
mur- och

putsarbeten

