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Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

Harakers Bygdegårdsförening hälsar välkommen till 
Filmvisning i Harakers Bygdegård 

Söndag 29 april kl.18
För mer information, se hemsidan Haraker.se  FilmTime 

 JUST NU! 30 % rabatt på gräsmattegödning. Se hemsidan: aroshandelshus.com

Inbjudan till Möte 
tisdag 1 maj 

kl. 11.00 
på Torget i Skultuna

Start med tal av 
Jazmine Pettersson
- tekniska nämndens ordförande

 i Västerås 

Sedvanligt 1:a majfirande!

Välkommen!
Vi ses 1 maj!

Socialdemokratiska föreningen 
i Skultuna

Föreningar/lokala företag/hantverkare/enskilda utställare
Dags 

för intresseanmälan 
till årets Kvarnbackadag
i Skultuna lördag 2 juni

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   
Skultuna Hembygdsförening   Lions Club i Skultuna

     Välkommen 
som 

medarrangör 

Påminnelse!

 Ring oss för överenskommelse  om du vill ha service på andra dagar/tider! Tel. 021-470 48 00

Trädgårdsförsäljningen i Vagersta har nu öppet: 
Alla helgfria vardagar kl. 10 - 18 

och lördagar kl. 10 - 13 fram till midsommar. 



  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

          Hej! 
         Så där ja!  Den här våren var då inte blygsam när den väl kom. Alla tittade ut 
genom fönstren och undrade småmuttrande var den var. Så kom den alltså kutande med andan i halsen och bad
på sitt sätt om ursäkt för att den var lite försenad. “Varsågod plusgraderna kommer här! Hur många vill ni ha? 18? 20?”
“18 blir bra. Det viktiga är att isfläckar på gator, vägar och trottoarer har smält så ingen behöver halka en gång till. Tack 
för det!” Lite lär väl våren dansa hoppjerka förstås innan den besinnar sig, men nu kan vi i allafall spana efter vårtecken 
och glädjas åt allt som gror och växer i markerna.

Sista april infaller nu, på en måndag i år, och viss försiktighet med eldandet är särskilt viktigt. Det torra gräset från i fjol 
tar lätt eld. Vi får hoppas att det milda vädret håller i sig och att vi får en riktigt fin och trevlig valborgsmässoafton i goda
vänners lag. Dagen efter är det Valborg - 1 maj - som är en röd dag i kalendern. Jag har märkt att många, som har
möjlighet, tar tillfället i akt och tar ut måndagen som en ledig “klämdag”. Därmed går det att njuta av en långhelg! 

Kåsör denna gång är en kvinna som jag stött på då och då. Hon och hennes man är trogna medlemmar i Romfartuna 
Hembygdsförening. Vid senaste årsmötet mötte jag dem båda och det föll sig naturligt att bjuda in henne som kåsör.
Det är klart att en kvinna med positiv hållning, bygdeintresse och en historia att berätta nappar på det och glad blev jag! 
Välkommen Ylva Högback!
Elisabet Sannesjö 
ansvarig utgivare OBS! Ved i container körs enbart ut under våren. 

GEDIGEN IDYLL I GESALA
I år, 2018, är det 100 år sedan mina morföräldrar Karl-Efraim och Ester Johansson köpte den lilla gården 
Karlsro i Gesala och flyttade in där. Morfar arbetade som fjärdingsman i Romfartuna och var en av dem 
som var ute på bygden och jagade Salaligan. Mormor åkte runt i gårdarna och lagade kalas.

På Karlsro fanns och finns än idag bland annat både lagård 
och hönshus. Kött, ägg och mjölk producerades till husbehov.
Paret Johansson fick tre barn - två döttrar och en son. En av 
döttrarna, Anna-Greta, var min mamma som föddes 1925.

Jag och min syster Åsa har, tillsammans med våra föräldrar, 
tillbringat alla somrar och stora delar av året i denna under-
bara miljö. Vårt första sommarjobb var att plocka blommor 
och göra buketter hos Winges som odlade blommor på 
gården Igelsta.

I Karlsros gamla hönshus gjorde min pappa Arne i ordning så 
att många gamla saker och bruksföremål kunde förvaras och 
bevaras. Detta hus går fortfarande under namnet ”muséet”.

Mina föräldrar gifte sig i Romfartuna kyrka 1944 och deras 
bröllopsfest ägde rum på Karlsro där mormor lagat bröllops-
middagen. Nu är mamma och pappa döda sedan några år 
tillbaka och de är begravda tillsammans med mormor och 
morfar på Romfartuna kyrkogård.

Karlsro har naturligtvis varit och är även nu under senare tid en samlingsplats för familj och vänner vid till 
exempel midsommar och andra ”små och stora” tillfällen under året.

Nu är det slutet av april och det är snart dags för mig och min man Pentti att, som vi gjort de senaste åren, 
flytta ut till Karlsro för att bo där fram till senhösten. Vintermånaderna tillbringar vi inne i Västerås. Men så 
gott som varje dag under vintern styr vi kosan till Karlsro för att mata småfåglarna och ”titta till”.

Ylva Högback

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

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!

Vecka 17 Onsdag 25/4  Korv Stroganoff m. kantareller och kokt ris  
 Torsdag 26/4 Småländska kroppkakor

  Fredag   27/4  Kotlettrad med råstekt potatis och pepparsås
Vecka 16  Måndag 30/4  Stängt  (Valborgsmässoafton)
    Tisdag     1/5 Stängt
         Onsdag    2/5  Falukorv med gräddstuvade morötter      

 Torsdag   3/5 Rostbiff med vår goda potatissallad          
 Fredag   4/5 Slottsstek med kokt potatis, gräddsås och 

    svarta vinbärs gelé
Vecka 19  Måndag   7/5  Stuvade makaroner och falukorv
         Tisdag   8/5 Raggmunk med fläsk och lingonsylt
         Onsdag   9/5  Persiljejärpar, kokt potatis och sås
Ost/skinkpaj och Lasagne serveras alla dagar. Väntetid 5 - 10 min.

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

BESTäLL Nu 
och SäKRA DITT BEhOv av vED föR väRmE, GRILLKväLLAR etc.

Frisör &  Shop   

Centrumhuset      
Tel: 755 30        www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till hela familjens frisör! 

Rose-Marie Alm





Välkommen till SAIK
Skultuna 

Allmänna Idrottsklubb    

www.idrottonline.se/
Skultuna AIK

Årsmöte
för Skultuna Allmänna Idrottsklubb
Måndag 21 maj, kl. 18.30

på Vallonen
Motioner skickas till styrelsen 

senast 13 maj 
- se hemsidan för mer information

Välkommen!

Lions Club i Skultuna 
Lions loppis 

 Brännugnsbacken, Skultuna 
Öppet lördag 5 maj

 kl. 11-15
Välkommen!

Har du vårstädat hemma? 
Tömt något skåp eller skrymsle 

och vill bli av med sakerna? 
Vi Lions tar emot!

(dock inte möbler, kläder och böcker) 
Ta med till loppis lördag 5 maj 

                    eller kontakta:  
  Birgit Andersson   021-709 06 
  Alf Johansson       070-234 44 39 
  Stig Isacsson         070-778 87 50 
Välkommen till vårt loppis och tack 

för att du hjälper Lions hjälpa!

Den 10 maj kl. 12.00 - 16.00 är för dig 
som planerar festligt firande och bröllop 

Alla andra är också varmt välkomna. 
Historisk rundvandring kl. 13 och 15. Ponnyridning för de minsta.
Se vår hemsida www.svana.se för mer detaljerat program samt fler upplevelser.

10 maj kl. 06.00  
Gökotta

 Fira gökotta & upplev gökens läten 
 Ta med frukostkorg eller beställ vår
 varma soppa med tillbehör för 110 kr
 Föranmälning. Fri entré 

10 maj kl. 12.00 - 16.00 
Öppet hus

  Café. Hamburgare. Vår kock Martin  
tipsar om mat och dryck. 

  Musikförmedlare Edmond tipsar om 
musik och underhållning mm mm

Tå Gård

Det stora svinhuset på Tå Gård syns vida omkring där det ligger mot skogen vid 
Romfartunaslätten. Lantmästare Peter Toll tar emot och berättar. Hans farfar och
farmor köpte gården 1967. Då bedrevs enbart växtodling här på 84 ha och skogsbruk
på 120 ha. Peters far och mor, Axel & Marianne, involverade ganska snart i verk-
samheten och alla de ekonomibyggnader som nu finns på gården byggdes. Till verk-
samheten lades slaktsvinsproduktion, som fördubblades 1994 och kompletterades med
smågrisproduktion 1996. Så småningom gick man med i en s.k. “suggring” innbärande 
att en grupp bönder samverkar med ansvar för olika delar i svinproduktionen. På Tå 
gård hyrdes då ett cirkulerande antal suggor för produktionen av smågrisar.

2003 kom Peter tillbaka till hemgården från sin utbildning på Alnarp i Skåne som är en av tre huvudorter där 
Sveriges lantbruksuniversitet bedriver utbildningar för dem som vill vara en del av den agrala näringens framtid 
i Sverige. Lantbruk och produktion av mat är viktigt för samhället och bred  kompetens krävs för att lösa lant-
brukets utmaningar. Med sig i bagaget hem hade Peter ett exeamensarbete om företagsutveckling på gården 
som bland annat inkluderade byggnation av ett nytt djurstall. Direkt påbörjades utvecklingsarbetet i praktiken.
2010 gifte sig Peter med Marit som nu också är med och driver verksamheten. Sonen Gustav föddes för snart 2,5 år 
sedan och är än så länge yngst i familjeföretaget.
2016 byggdes det nya djurstallet för 600 suggor som nu ägs av företaget. 15 - 16.000 smågrisar föds varje år på 
gården. Av dem föder man upp 4.000 till slaktsvin som säljs på marknaden. Övriga smågrisar säljs till andra bönder. 
Tillsammans med den spannmålsodling som bedrivs för djurproduktionen kan man med rätta prata om “från jord 
till bord”. Precisionsodling bedrivs tack vare teknikstöd på flera gårdar idag. Om man till detta lägger även den
precisionsutfodring av djuren som bedrivs på Tå gård så ligger företaget inte bara i framkant utan också före som
modernt lantbruk. (Precisionsutfodring innebär individuell/behovsanpassad utfodring) Med teknikens hjälp har en god 
omsorg om djuren kunnat utvecklas. Förutom familjen finns idag fem medarbetare anställda på gården. Verksam-

heten genomsyras av stark
drivkraft, uthållighet, hänsyn 
till miljön och till djurens
välfärd. I framtidsscenariot 
finns fortsatt utveckling med 
bland annat applicering av 
ny teknik. 
Allt för ett konkurrenskraftigt 
företag med bra produkter.

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 fjärde presentationen!

   

             
,





Slut på hockeysäsongen för den här gången
Även om mina egna sportsliga framgångar, som jag ska berätta mer om senare, varken ledde till Jerringpris eller 
några stora rubriker så hänger idrottsintresset med sedan barndomen. Framför allt är det ishockeyn jag följer. 
OBS! Som publik – inget annat. 

Sedan 50 år är Leksands IF mitt ”hemmalag” men det finns likafullt trådar bakåt som aldrig brister. Än minns jag när 
motståndarlagen hette Sätra, Per Ols, Wedevåg, Norden, Hallstahammar och Fagersta. Och hjältarna hette Skultuna IS. 
Uterinken (det var vad det handlade om på den tiden) låg med sin ena långsida mot Tibblevägen, mellan Kaspers hörna
och Söderbergs affär. Där var mitt sportsliga centrum under vintrarna från 10-årsåldern och en bit framåt.  

Jo, det fanns naturligtvis en tid då jag trodde att jag också skulle bli en bra hockeyspelare och platsa i SIS. Tanken 
på att bli proffs var inte uppfunnen då! Det ville sig dock inte riktigt. Jag var nog mera lagd åt konståkning, fast det 
var ju inget som en kille kunde hålla på med. Det fanns ändå utrymme att spela hockey på skoj, på samma sätt som 
man samlades och kickade fotboll när det var barmark. Som en lek, spontanidrott som inte krävde utrustning för 
tusentals kronor och som kunde skötas utan både coach och tränare. 

Det fanns isar både här och där redan innan hockey-rinken kom till runt 1953. På Trankärret, på den lilla tjärnen i 
Hundskinnsbacken eller på ”Tjärfluckan” (hette den verkligen så?) mellan Hägervallen och Norräng och i bland på Viken, 
mellan den gamla kvarnen och mejeriet.  Jag vill minnas att några drog iväg ända till ”Barnte-sjön” bortåt Solberga, 
en annan liten flucka med konstigt namn som hade rykte om sig att frysa tidigast på hösten av alla vatten i grannskapet.
”Spiskroksvalsen” hann jag aldrig uppleva. Den slutade nog några år innan jag började propsa på att få skridskor. 
Men de första åren var det ”halvrör” som gällde. En skridskoskena som man drog fast på skidpjäxorna med något 
slags nyckel, ofta med en extra läderrem runt för att få dem att sitta bättre. Det var inte alltid de gjorde det i alla fall. 
Just som man var på väg i världens soloraid och kände sig som Tumba-Johan med bara en back kvar att finta bort 
innan man skulle sätta pucken i nät, så for den förb—de skridskon av vänsterfoten och där låg man i något slags 
förnedringens hög som gled in och stannade i snövallen eller mot sargen när denna modernitet hade kommit till.
De första benskydden var några hopvikta Västmanlands Folkblad nedstoppade mellan långkalsingarna och de hem-
stickade hockeystrumporna som (åtminstone till att börja med) slutade vid knäna, fasthållna av resåren i ”äppelknyckar-
byxorna”. 

Jag vill minnas att jag fick mina första ”riktiga” skridskor när jag fyllde 12 – en riktig känga att stoppa ner foten i och
en lång snörning att dra åt, hålpar för hålpar, så att de skulle sitta stabilt. Jag hade så nära ner till nya hockeyrinken 
att jag kunde snöra på mig hemma och gå eller ta sparken ner till planen med de känsliga skenorna skyddade av 
kraftiga, blåa träskydd (som jag nu har fått lära mig uppfanns och tillverkades i miljontals av Roséns Snickeri i Insjön).

Hemmamatcherna med Skultuna IS hockeykrigare är bland de roligaste idrottsminnena från Skultuna. Hockeyn var 
ju en ny sport i början av 50-talet, inte bara i Skultuna utan runt om i länet och landet. Visst fanns det lag som hållit
på ett tag och en allsvensk liga med flera Stockholmslag, inte minst Djurgår’n men också många lag från mindre orter
som Leksand, Grums, Forshaga och Surahammar. Men vad var väl den ligan mot drabbningarna på hemmaplan
med målvaktslejon som Arne Alvmo, Kia Skarf och Bosse Åhlén som sista utpost bakom backar som Bagar Bosse, 
Hagby, Ruppe och lite senare kusin Börje ”Gusten” Jansson. Framåt minns jag särskilt den lirar-kedja med Poffa, 
Ferna och Lilja som vi tyckte var snudd på landslagsmässig. En profil för sig var eleganten Egon Gustafsson. Han 
bodde i Skultunagården där hans pappa var vaktmästare. Jag minns att Egon fick ett helt uppslag i Folkbladet när 
han låg i lumpen i Stockholm och åkte hem till Skultuna och tillbaka igen samma kväll för att kunna vara med och 
spela en viktig match. 

Med tanke på hur spelarnas skyddsutrustning såg ut vid den tiden är det närmast ett under att ingen blev allvarligt
skadad. En bak-och-framvänd keps eller en toppluva på huvudet. 

Hjälm var inte att prata om. Visst gick det väl en och annan tand och ett och annat ögonbryn både på planen och på 
utsidan av sargen men tempot var långsammare och skotten inte alls lika hårda som i dag. Vem var egentligen den
första som lärde sig skjuta slagskott i Skultuna IS?

På den tiden fanns inga omklädningsrum vid planen. Man bytte om i källaren på Skultunagården och så fick lagen 
gå de 200 metrarna till rinken. Jag gissar att man tog sig tillbaka dit i varje paus för att värma upp sig lite i väntan 
på nästa period. Även om de flesta fick spela sig varma eftersom det var ganska få spelare i laget så kunde ju kylan 
vara riktigt bitande emellanåt. 

För oss i publiken var det här raggsockornas och pjäxornas tid strax före ”slamkryparnas” genombrott. Mycket 
stampande behövdes och varmkorv och saftglögg för att hålla värmen. Och så skulle isen prepareras i pauserna! 
Tre-fyra breda skrapor på linje karade undan lössnön efter alla inbromsningar. (Om Vår Herre var på det humöret kunde 
han se till att det blev massa snö från ovan också!) Så skulle det spolas! Jag har en dunkel minnesbild av en vattenslang 
och en konstruktion med ett stort säckvävssjok som drogs över isen så att den åtminstone såg blank ut innan det 
var dags för nästa period. 

Det händer emellanåt att jag mitt under en pågående match i Tegera Arena i Leksand får något slags ”flash back”
Minnena från 50-talet sköljer över mig. Den där magiska stämningen och spänningen vid rinkside. Kylan i fingrarna 
och tårna. Dunsarna från sargen. Då när allt var nytt och på väg att upptäckas. När ingen ännu hade kommit på idén 
att man skulle kunna ha en bastuloge att sitta i när man kollade på hockey. Långt innan en enda klubba kostade 
tusentals kronor. Långt innan unga killar och tjejer behövde så mycket utrustning att det var nödvändigt med bil-
skjuts till träningen. Tjejer förresten – var det någon som då på allvar trodde att tjejer skulle spela hockey? För dom
fanns det ju vita kängor och skenor med taggar på.
Sten Åke

Fortsättning på nästa sida g

Fortsättning från förra sidan g
I mars avviserade vår vän Sten Åke Petersson att han skulle ligga lågt med sina krönikor ett tag, främst för att 
han begav sig på resa till Sydafrika för att “klappa lejon”. Det gjorde han och överlevde tydligen men det lär ha
varit varmt där eftersom han började fundera på ishockey! Vid hemkomst levererade han nedanstående krönika. 
Välkommen tillbaka till Sverige och Skultunabladet Sten Åke!                                                  Elisabet Sannesjö

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

  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03

April 
Erbjudande

  Vårda 
  dina händer 

  med en 
  Klassisk Manikyr 
  250 kr (ord 370kr)

Välkomna

   Öppet: Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

             Svenne      

Service & Reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

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. 

Välkomna !



ä

ä

ä

ä g Fuktskador eller mögel?
g Rivning eller sanering?
g Klotter?
g Besiktning/utredning.
g Skadejour för
    inbrott, fukt, brand mm

 

   
 

  072-888 40 40       
 www.ocab.se

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

SKULTUNA IS
Västeråsvägen 33, 726 31 Skultuna   Tel. 076-945 76 76    
e-post: kansli@skultunais.se             www.skultunais.se       

Vänner löser alla världsproblem 
 över en kopp kaffe och en kaka.

Charlotte Gray

BINgopremIär 
söndag 6 maj kl. 15.00 

på Skultuna Lagår´n. Välkomna!



 

 
    
     

Kommundelskontoret   
Tel. 021 - 39 38 00
www.vasteras.se
E-postadress till vår myndighetsbrevlåda: 
skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

På “G”

Se separat annons om shÅppen

 vALLONENS möTESPLATS  
Vallonvägen 15-17       Tel. 021-39 39 10

Öppna förskolan
•  Småbarnsrytmik på Mariagården torsdag 26 april kl. 09.30 - 11.15   
     Välkomna!
•  Stängt 30 april ocj 1 maj.
•  Babybokprat torsdag 3 maj på biblioteket kl. 09.30 - 11.00.  
•  Nästa måndagsklubb: 7 maj kl. 16-19, vid Sågdammen. Se nedan
•  Salabadet tisdag 8 maj! Sista badet för denna termin.
     Anmälan till oss om ni vill följa med.  Vi badar mellan kl. 12 - 13.

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

Torsdagen den 3 maj
kl. 09.00 – 11.45  Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.15  Mjukgympa
kl. 10.00  Handgymnastik och handmassage  

 med Pia entrén (Lugn musik)
kl. 11.00 – 12.00  Pia finns på gymmet för visning,
försäljning av kort, tips på övningar m.m
kl. 13.30  Vi går till Mariagården på 
  vardagsgudstjänst
fredagen den 4 maj
kl. 09.15  Manikyr
• kl. 10.00 VLT      • kl. 10.30 Högläsning
kl. 10.00 – 13.00  I pad kurs tillfälle 5
kl. 11.00   Styrketräning i ljusa rummet
kl. 12.00 – 13.00  Rotary har lunchmöte med  

  föredragshållare.
Lisbeth Rosenlöv berättar om Skultuna bruk. 
Västerås klubben Rotary Västra kommer på besök.
Alla är välkomna, precis som vanligt!
kl. 12.30  Spelstuga
kl. 13.00  Promenad för dig med eller utan rollator  

 som kan gå för egen maskin.
kl. 14.30  Fredagsfika

måndagen den 7 maj
• kl. 10.00 VLT      • kl. 10.30 Högläsning
kl. 11.00  Chiball i ljusa rummet
kl. 11.30  Vi går till Mariagården och äter soppa.
Anmäl dig om du bor på Vallonen och vill följa med
och behöver skjuts
kl. 13.30  Balansträning
kl. 14.00  Filmvisning, kaffe 20 kr
kl. 18.00  Damklubben har kvällsmöte med 
  underhållning. Du dam som ej är medlem
  kan vara med på underhållningen. 
Vänta utanför samlingssalens dörr vid kl. 19.00
Tisdagen den 8 maj
kl. 10.00 – 12.00  Cykeltur på par-cykeln Pegasus  
                                 för husets boende med Lillemor
• kl. 10.00 VLT      • kl. 10.30 Högläsning
kl. 13.00 Styrketräning i ljusa rummet
kl. 14.00 Gudstjänst
kl. 14.00 Teknikcafè
Onsdagen den 9 maj
kl. 10.00 – 11.00   Cykeltur på par-cykeln Pegasus  

   för husets boende med Lillemor
kl. 10.00    Trädgårdstäppan
kl. 11.00    Gymnastik och bollkul
kl. 13.00 – 16.00  I pad kurstillfälle 6

Onsdagen den 25 april
kl. 09.00  Bakning med Pia
kl. 09.00  Vårstädning på uteplatsen
kl. 11.00  Gymnastik och bollkul i samlingssalen.
kl. 14.00  Bildvisning med Stig Svärd, Skultuna
                hembygdsförening. Kaffe 20 kr
Torsdagen den 26 april
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter
kl. 09.00 – 10.15  Mjukgympa för damer & herrar!
kl. 10.00  Handgymnastik och handmassage  

 med Pia entrén (Lugn musik)
kl. 11.00 – 13.00  Visning av gymmet och   

  försäljning av träningskort.
kl. 14.00  Bingo i ljusa rummet på äldreboendet
kl. 16.00  PRO har möte I Blå Hallen. 
  Johnny Fagerman sjunger! 
Säg till om du bor på Vallonen och behöver skjuts!
fredagen den 27 april
kl. 10.00 – 13.00  I pad 4
kl. 09.15  Manikyr
• kl. 10.00 VLT      • kl. 10.30 Hänt i veckan
kl. 11.00  Styrketräning i ljusa rummet på äldre 

 boendet.
kl. 12.30  Spelstuga
kl. 13.00  Promenad för dig som går för egen  

 maskin med eller utan rollator.
kl. 14.30  Fredagsfika med tårta

Lördagen den 28 april                      
Vi firar in våren med pompa och ståt, 

ett par dagar innan det är dags ! 
kl. 14.00 – 17.00  Valborgsmässofirande: 
   Musik och kaffe 40 kr
kl. 14.00   Tipspromenad, fika
kl. 15.00   Körsång med Kvartettsångarna
kl. 16.00   Grillarna är tända på Uteplatsen 

  vid Vallonvägen 15 och det blir  
  korv med bröd för den som vill!

   Korv med bröd 10 kr. Festis 10 kr

måndagen den 30 april - Mötesplatsen är stängd!
kl. 09.00  Golf på inomhusbanan som vanligt

Onsdagen den 2 maj
kl. 09.30  Trädgårdstäppan 
kl. 09.30  Cykeltur på par-cykeln Pegasus för  

 husets boende med Lillemor
kl. 11.00  Gymnastik och Bollkul 
kl. 14.00 – 15.00  Sabrina sjunger i samlingssalen
kl. 15.00  Vi dricker kaffe i matsalen, 20 kr

•
SKuLTuNA

KOmmuNDELSNämND 
Kommundelsnämnden samman-
träder nästa gång onsdag 23 maj,
kl. 16.30 på kommundelskontoret, 
Skultunagården. 
En vecka innan kan du läsa kallelsen 
och vilka ärenden som ska behandlas
på www.vasteras.se. 
På samma plats publiceras också
nämndens alla protokoll.
Mikael Sandberg (S) ordförande

Skultuna Bibliotek
Måndag 30:e april är biblioteket stängt. Vi ses på Måndagsklubben           

         Måndagsklubben 7 maj
  kl. 16 - 19 vid Sågdammen

   I kväll serveras det: 
   Pastasallad med kalkon och baguette
   Vuxna 20 kr.  3-18 år 10 kr.  0-3 år gratis 
   Kaffe 5 kr

Kvällens aktiviteter är: 
Kom och paddla kanot med ert/era barn. 

Promenad ”Leta reda på djuren” 
Gert Eriksson finns vid fågeltornet 
och kan berätta om verksamheten

Ta gärna med egen kikare! 

OBS! Det är begränsat med parkeringsplatser vid Sågdammen!
Samåk gärna eller cykla/gå dit. Ni kan även lifta med Fritidsgårdens minibuss från 
busstationen till Sågdammen mellan kl.16.00 - 16.30 och hem mellan kl. 18.15 - 18.45. 

Vill du nå minibussen, ring 021-39 38 99.
obs! Åldersgräns på bussen, barn från årskurs 6 och nedåt, endast i målsmans sällskap.

Till sist - vädret: Håll koll på vår facebook sida ”Måndagsklubben” 
om vädret bråkar med oss. Vid dåligt väder är vi inomhus som vanligt.
Välkomna!   Fritidsgården, Biblioteket & Öppna Förskolan   Välkomna! 



 

 

www.handelsbanken.se/skultuna 
telefon: 021 - 16 44 50

Trevlig semester!

                                     harakers hembygdsförening

VÅreN

Ska ni ut och resa i sommar ? 
NI VET VäL OM 

att det ingår reseförsäkring i de flesta av våra kort ? 

KOM IN PÅ KONTORET 
så berättar vi mer om vad som gäller för just ditt kort 

eller gå in på handelsbanken.se för att läsa själv !

Varma hälsningar
från ert lokala bankkontor !


