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                                               Hej!
    Valborgsmässoafton ska firas! Här inställer sig för min del känslan av att det är nu   

    porten till våren och sommaren slås upp på vid gavel. Detta oavsett om kvällen
blir blöt och kall eller ljum och inbjudande. Eldarna brinner. Människor möts. De traditionella sångerna sjungs och 
tal till våren hålls över hela landet. När jag var liten hade nog alla för tunna kläder på sig denna kväll. Vårfint skulle 
det vara även om tänderna skallrade och fötterna blev som isbitar. Nu verkar de flesta ha blivit lite klokare och klär 
sig mer efter vad valborgsmässokvällen (och fötterna) kräver. Eller kan det ha med ålder att göra? Det var ju trots allt 
ett bra tag sedan jag var liten. Att vädret brukar skifta är vi vana vid. För några år sedan satt vi i kvällssolen och åt paj
med vaniljsås och årets första rabarber. Ett annat år var det svårt att avgöra om det var regn i snön eller snöblandat 
regn. Kallt var det i allafall och alla ville vara inomhus. Hur som helst önskar jag alla en rikitgt fin valborgsmässohelg!
    Som kåsör den här gången har jag bjudit in en kille som jag känt i många år. Själv påpekar han att han är utsocknes. 
Ja, så är det ju, men intressanta berättelser, kopplingar och gemensamma nämnare med kommundelen kan man ju 
ha ändå. På sistone har det blivit riktigt tydligt för min del. Numera ser jag honom nästan varje dag när jag tittar ut 
genom vårt köksfönster. Han jobbar nämligen med jordbruk, på marker väldigt nära oss. Jag hann bjuda in honom
innan vårbruket drog igång för fullt. Idag skulle han väl inte ha fem minuter över för att fatta pennan! Nu hälsar jag
en småklurig, lättsam och alltid lika vänlig ung man välkommen. Johan Falk - ordet är ditt! 
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Livets val
Livet är fullt av val. Vissa stora livsavgörande, andra små och vardagliga. De där små vardagliga valen skulle 
man nästan kunna vara utan ibland. Vi ska välja profilbild, om vi vill vara med i kundklubben och få ”unika” 
erbjudanden före alla andra, vem som ska få vara min kompis på sociala medier o.s.v. Man kan bli ganska så 
ställd när man ska välja mellan 4 olika smaksättningar på mineralvattnet bara man ska beställa en hamburgare. 
När man ska boka en besiktningstid för bilen ska man hitta på ett lösenord med både versaler, gemener 
och siffror. Lösenordet ska både vara svårgissat och unikt men samtidigt lätt att komma ihåg. Sen har vi också 
de lite större och mer omfattande valen. Man ska göra vårdval, skolval och pensionsval. Och så var det det 
här med livsavgörande val….

Jag heter Johan Falk och bor i Vad-Ranstaby och är således egentligen utsocknes, sådär 300 meter på  ”fel”
sida om gränsen, men har mina kopplingar till Skultuna ändå. Jag är släkt med släkten Sannesjö. Jag har jobbat 
med snöröjning i Skultuna ett antal vintrar och fått både glada och mindre glada tillrop för detta. Inte allt för 
sällan åker vi också till Mässingsbruket och fabriksbutiken för att ta en fika och kanske fynda lite outletvaror, 
2:a sortering som då inte jag kan se några fel på. Sist men inte minst jobbar jag sedan ett år tillbaka på Tomta
gård.

Jag har precis blivit pappa. En helt fantastisk känsla och en väldig lycka. En väldigt efterlängtad liten krabat kom 
till världen i mitten på januari. När jag och min fru Ulrika hade gjort ett av de där livsavgörande valen och gift 
oss ville vi bilda familj och skaffa barn. Vi insåg dock snart att barn inte är något man bara skaffar. Går det som 
man vill blir man med barn. I vårt fall tog det som ska gå på 9 månader i stället 8 år. Men nu är han här! 

Vi valde att vara öppna med vår ofrivilliga barnlöshet när frågan kom på tal. När man väl öppnade upp sig fick 
man ofta höra att någon släkting eller bekant till den man talade med också hade varit eller var i samma situa-
tion som vi. Jag har hört talas om fler par som blivit föräldrar först när de gett upp hoppet. Det gjorde dock 
aldrig vi.

I och med att man blir förälder måste man göra en massa nya val. Det ska köpas in en hel del utrustning så
som nappflaskor, bärselar, säng, skötbord, vagn, bilbarnstol m.m. Här ser försäljarna av babytillbehör sin chans 
och många föräldrar tänker nog att endast det bästa är gott nog för deras lilla barn. Min svåger gav ett träffande 
exempel efter att de besökt en butik där personalen visste hur man skulle sälja in sina varor: 
”- Jo den stolen är bra, men om man är riktigt rädd om sitt barn bör man välja den här”… 
Gissa vilken av stolarna som var den dyraste? 

Som tur är går det viktigaste man kan ge ett barn inte att köpa för pengar. Kärlek och omtanke är helt gratis. 
Johan Falk





Vi har egen produktion av stallströ
SPÅN, TORV OCH MIX !

  

  Välkommen 
  att kontakta 
  oss!
  021-740 27    www. aroshandelshus.com

 

 Våra direktnummer:
 Johan   021 – 16 44 51
  Frida 021 – 16 44 53

 Faxnummer  021 – 16 44 55

 E-post: skultuna@handelsbanken.se                                                          Frida                               
                                                  Gunstad

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

Johan 
Gustavsson

Något att tänka på ... 
1)

Det låga ränteläget som råder gör att det kan 
vara en god idé att binda delar av ditt huslån. 

Boka gärna en tid med oss på kontoret 
så kikar vi på just dina förutsättningar. 

2)
De flesta aktiemarknader har gått bra en längre tid nu. 

Det kan eventuellt vara idé att minska risken i dina placeringar. 
Boka gärna en tid så ger vi dig råd kring detta. 

Välkommen 
till oss

Centrumhuset   Tel: 755 30
www.salongadamocheva.se

Välkommen 
till en frisör nära dig 
- för hela familjen ! 

Rose-Marie Alm

Frisör &  Shop   
Nu har jag utbildat mig till 

    HÅROLOG !
Jag bjuder alla kunder på en 
hårtest och hårbottenanalys 
i samband med behandling. 

Hårologiprodukter  -  svensktillverkad hårvård 
som är fri från hälso- och miljöskadliga ämnen

Vagersta Stallströ, en viktig verksamhet inom Aros Handelshus AB
Under parollen “Ett gott samarbete för fina stall” 

har vi sålt stallströ som återförsäljare i drygt 15 år. 
2013 startade vi vår egen tillverkning av spån, torv och mix. 

Som tidigare säljer vi även halmpellets och spånpellets.



Innebandy    Parkour   Baseboll
Längdskidor       Cykel Skidskytte

För ansökning och mer information om oss se vår hemsida
www.skultunaaik.se

Medlemsavgift:
Enskild  200 kr
Familj  450 kr
Pensionär   100 kr
Stöd   100 kr

Lions Club i Skultuna 

     Hjälp Lions Hjälpa            Tack på förhand!              Hjälp Lions Hjälpa   

Lions loppis startar för sommaren 2015
Lördagar 9 maj – 26 september   

(OBS! Ej 20/6 Midsommardagen)

Kl 11.00 – 15.00
Brännugnsbacken, Skultuna

Under samma tid tar vi gärna emot saker till försäljning
För eventuell hämtning av saker, kontakta någon av oss:

  Alf Johansson  021 - 706 38
  Christer Waara  070 - 238 83 25
  Carin Lundgren 070 - 741 58 73

Vi kan tyvärr inte ta emot möbler, vitvaror eller kläder

Välkommen till Skultuna Allmänna Idrottsförening / SAIK   



SKULTUNA IS
Västeråsvägen 31. 726 31 Skultuna        Telefon: 700 17       
e-post: skultuna.is@telia.com           www.skultunais.se       

KANSLIETS ÖPPETTIDER:  Måndag - Fredag: kl. 09.00 - 12.00

Seriematcher fotboll, Kvarnbackavallen
  Onsdag  29/4  kl 19.00  SIS A – Romfartuna GIF 
  Lördag    2/5  kl 10.00  SIS F03/04 – Skiljebo SK
  Söndag    3/5  kl 10.00  SIS P04/05 svart – Dingtuna GIF
  Söndag    3/5  kl 11.30  SIS P04/05 röd – Skiljebo SK
  Söndag    3/5  kl 17.00  SIS P01/02 – Kungsör BK
  Söndag  10/5  kl 17.00  SIS P01/02 – Skiljebo SK
  Tisdag  12/5  kl 19.00  SIS A – Sörstafors/Kolbäck FK

PÅMINNELSE! 
Valborgsmässofirande 

på Kvarnbackavallen (Skultuna IP) 
Torsdag den 30 april, kl 18.00 

Nu startar drive-in- och innebingon på Lagår’n
Söndag 3/5 kör vi igång kl 15.00. 

Varmt välkomna!

Landslagets Fotbollsskola
Vecka 25 (15-18/6) kommer vi att arrangera Landslagets Fotbollsskola!

Varmt välkommen med din anmälan på http://fogis.se/landslagets-fotbollsskola/ 
Vid frågor, kontakta kansliet!

Välkommen 
till 

Valborgsmässofirande
torsdag 30 april kl. 20.00
vid Trekanten i Abelsberg

     Sång, fyrverkeri, korv & bröd                            
 

Harakers Hembygdsförening

        



 

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

Välkommen !
Linda Magnusson

Sophie Söderqvist
Dipl Medicinsk fotvårdsspecialist

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:  

Skultuna Messingsbruk. Ingång: “Textilen”, 1 tr.
  Hemsida: www.fotvardsklinik.se

PROSOX
Prosox är en specialstrumpa 
utvecklad för ömtåliga fötter. 
Strumpan sitter uppe utan 
tryck och har inga sömmar 
eller veck som kan orsaka 
skavsår. 
Finns i bomull och tunn ull. 

Bomull    95 kr
Ull          115 kr

Erbjudande under maj
Varför inte prova kinesiologi?!

Under maj månad har vi erbjudande på
klippkort för kinesiologi. 
En 90 minuters behandling 

+ tre 60 minuters behandlingar 
Nu 2 000 kr 

 Ord inarie pris 2 650 kr

Du vet väl 
att du kan få massage 
och spa-behandlingar 

från de friskvårdspengar 
du får genom
 ditt arbete? 

 
Skultuna Företagarförening

a Företag, föreningar och organisationer i Skultuna, Romfartuna och Haraker  b

Har du sett lokalen än? Redan medlem eller intresserad? 

Välkommen till Öppet Hus 
på Mäster Jacobs väg 25 d, Skultuna

Onsdag 6 maj kl. 18.00 - 20.00

Vi träffas för att gemensamt fånga upp och dryfta några viktiga frågor:
• Lokalen - Hur nyttjar vi nuvarande möjlighet på bästa sätt, själva och i samverkan med andra?

• Föreningens namn - På årsmötet väcktes tanken om ett ev. namnbyte. Hur går vi vidare? 

• Skultunadagen, 13 juni - Vår medverkan och din möjlighet att presentera din verksamhet

• Verksamheten 2015 - Vad är planerat? Vad borde vi tänka på?

• Framtiden - Hot och möjligheter för orten och våra företag/föreningar/organisationer
 
                             Kontakta gärna någon av oss och tala om att du kommer!   Styrelse 2015:  

Ordförande Elisabet Sannesjö              tel. 021-470 48 02        Vice ordf. Lisbeth Rosenlöf      tel. 070-857 83 00
Sekreterare Jacki Cedervall  tel. 021-18 61 10           Kassör Margau Wohlfart Leijdström  el. 070-497 24 38
Ledamot Thomas Klingberg  tel. 021-39 73 14 
Ersättare Ann-Britt Cedervall Moulton tel. 070-720 78 80          Ersättare Lisa Petersén tel. 021-740 68



VÄLKOMMEN TILL NORRBO FÖRSAMLING - EN DEL AV SVENSK A K YRK AN VÄSTER ÅS

Mariagården, Karl IX:s väg 4, Box 73, 726 20 Skultuna, Tel: 81 46 00

KVÄLLSGuDSTjÄNST
Söndag 3/5 kl 18.00 i

 HARAKERS KYRKA
 

Gospelkören Good News

Micke Winterquist
Kajsa Bengtz

S k u l t u n a  -  R o m f a r t u n a  -  H a r a k e r

Söndag 10/5 i Romfartuna kyrka
 11.00 Gudstjänst, Gunilla Lindberg,  
  Maria Agstam Häggkvist, Enkelt kyrkaffe
Söndag 10/5 i Mariagården, Skultuna
 18.45 Skultuna Vokalensemble, övning
Måndag 11/5 i Mariagården, Skultuna 
 09.30 Martaklubben
 15-17 Mellis 
Måndag 11/5 i Romfartuna kyrka
 19.00 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 12/5 i Mariagården, Skultuna
 15-21 After School, Ungdomskväll
 18.00 Mässa, Maria Agstam Häggkvist
Onsdag 13/5 i Mariagården, Skultuna 
 13.00  Mixturen, avfärd till Karlslunds servicehus
 15.30 Tonfisskar, övning. (Gudstjänst 17.30)
 16.00 Sånglärkor, övning. (Gudstjänst 17.30)
 17.30 Familjegudstjänst med barnkörsavslutning
  Sånglärkor & Tonfisskar, Maria A. Häggkvist
 18.45 Skultuna kyrkokör,övning
Torsdag 14/5 i Kärrbostugan, Skultuna
 11.00 Gudstjänst 
  Gunilla Lindberg, Maria Agstam Häggkvist
Torsdag 14/5 på Frösslundaberget, Haraker
 16.00 Friluftsgudstjänst
  Gunilla Lindberg, Maria Agstam Häggkvist

Onsdag 29/4 i Mariagården, Skultuna 
  15.30-17.40 Tonfisskar, pyssel och övning
 16-17 Sånglärkor, övning
 18.45 Skultuna kyrkokör,övning
Söndag 3/5 i Harakers kyrka
 18.00 Kvällsgudstjänst
  Gospelkören Good News medverkar.
  Micke Winterquist, Kajsa Bengtz
Måndag 4/5 i Mariagården, Skultuna 
 09.30 Martaklubben
 12.00 Sopplunch 
 15-17 Mellis 
Måndag 4/5 i Romfartuna kyrka
 19.00 Romfartuna kyrkokör, övning
Tisdag 5/5 i Mariagården, Skultuna
 13.00 Mixturen, avfärd till Knektgården 
 15-21 After School, Ungdomskväll
 18.00 Andakt, Pernilla Linered
Onsdag 6/5 i Klockargården, Romfartuna
 14.00 Romfartuna sykrets, Värdinna, May Karlsson
Onsdag 6/5 i Mariagården, Skultuna 
 14.00 Skultuna arbetskrets
  15.30-17.40 Tonfisskar, pyssel och övning
 16-17 Sånglärkor, övning
 18.45 Skultuna kyrkokör,övning
Torsdag 7/5 i Klockargården, Romfartuna
 13.15-15.00 Kyrkis
Torsdag 7/5 i Mariagården, Skultuna 
 18.30-21.30 Vuxenpyssel, Annica Lässman
Torsdag 7/5 i Harakers bygdegård 
 19.30 Harakerskören, övning
Lördag 9/5 i Skultuna kyrka
 11.00 Konfirmation
  Oskar Lässman, Maria Häggkvist, Pernilla   
  Linered, Matti Suihko, Gunilla Lindberg

VuxENpYSSEL 
Torsdag 7/5 kl 18.30 i 

MARIAGÅRDEN, SKuLTuNA

Kom och prova något nytt  
eller ta med dig något eget.  

Vi fikar under kvällen.  
Allt till självkostnadspris.

Annica Lässman 

Torsdagen den 7/5 i 
KLOcKARGÅRDEN

klockan 13.15-15.00

K Y R K I s
i  R O M F A R T U N A

GuDSTjÄNSTER
Kristi himmelsfärds dag

Torsdag 14/5 

11.00 
GuDSTjÄNST 

Kärrbostugan, Skultuna
G. Lindberg, M. A. Häggkvist

16.00 
FRILuFTSGuDSTjÄNST
Frösslundaberget, Haraker
G. Lindberg, M. A. Häggkvist

KONFIRMATION
Lördag 9/5 kl 11.00 i 

SKuLTuNA KYRKA

KONFIRMANdER 
Konfirmandassistenter

Oskar Lässman
Maria Agstam Häggkvist

Pernilla Linered
Matti Suihko

Gunilla Lindberg

FAMILjEGuDSTjÄNST 
&

BARNKÖRSAVSLuTNING
Onsdag 13/5 kl 17.30 i 

MARIAGÅRDEN, SKuLTuNA
 

Sånglärkor
Tonfisskar

Gunilla Lindberg
Oskar Lässman
Annica Lässman 

Maria Agstam Häggkvist

Den 15-18 maj har vi besök från  
vårt vänpastorat Bisley i England. 

 

Vill du träffa dem och vara med på någon 
del av deras ”program” när dom är här?

 

Hör av dig till Maria 021-76772  
eller Greta 021-70638

Sommarlovsaktivitet för barn (0-12år) och föräldrar i  
Haraker, Romfartuna och Skultuna.

På Sommarbussen träffas vi under tre dagar och gör roliga och spännande  
saker tillsammans. Vi blandar en utflykt med aktiviteter här hemma i Skul-
tuna. Tillsammans med ditt/dina barn får du möjlighet att uppleva några sköna 
och inspirerande sommardagar. Barn kan inte vara med utan sin förälder.

Kostnad: Barn gratis, Vuxna 150 kr för hela veckan.
Då ingår: resa, inträde, material och grillat på torsdagen. På onsdagen tar ni 
med sig egen matsäck. Du anmäler Er och deltar under hela veckan, det går 
inte att delta enbart vissa dagar.

Anmälan lämnas till Mariagården. (Är ingen på plats har vi en brevlåda till 
höger om dörren) Har du frågor så ring Pernilla på telefon: 021-767 73 el. 
070-617 00 48.

PROGRAM UNDER VECKAN
Tisdag 9.00–13.00: Vi är på Mariagården och pysslar, leker, och sjunger.  
 Självklart fikar vi också.
Onsdag 8.15-ca 17.00: Resa till Andy´s lekland i Sickla, Stockholm.
Torsdag 10.00–15.00: På torsdagen träffas vi för uteaktiviteter vid Harakers 
 prästgård. Vi grillar tillsammans under dagen. 

Vi vill vara med:   Vecka 26            Vecka 27            Vilket som 

Namn:................................................................................................................ 

Adress:................................................................................................................

Barnet/barnens namn och ålder:......................................................................... 

...........................................................................................................................

Ev allergier:........................................................................................................

E-post:................................................................................................................

Telefon:...............................................................................................................

OBS! Anmälan senast den 22 maj!
Sommarbussen är en aktivitet som ordnas av Familjecentrum i Skultuna.

sommarbussen 2015



VÄLKOMMEN TILL NORRBO FÖRSAMLING - EN DEL AV SVENSK A K YRK AN VÄSTER ÅS
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Den 15-18 maj har vi besök från  
vårt vänpastorat Bisley i England. 

 

Vill du träffa dem och vara med på någon 
del av deras ”program” när dom är här?

 

Hör av dig till Maria 021-76772  
eller Greta 021-70638

Sommarlovsaktivitet för barn (0-12år) och föräldrar i  
Haraker, Romfartuna och Skultuna.

På Sommarbussen träffas vi under tre dagar och gör roliga och spännande  
saker tillsammans. Vi blandar en utflykt med aktiviteter här hemma i Skul-
tuna. Tillsammans med ditt/dina barn får du möjlighet att uppleva några sköna 
och inspirerande sommardagar. Barn kan inte vara med utan sin förälder.

Kostnad: Barn gratis, Vuxna 150 kr för hela veckan.
Då ingår: resa, inträde, material och grillat på torsdagen. På onsdagen tar ni 
med sig egen matsäck. Du anmäler Er och deltar under hela veckan, det går 
inte att delta enbart vissa dagar.

Anmälan lämnas till Mariagården. (Är ingen på plats har vi en brevlåda till 
höger om dörren) Har du frågor så ring Pernilla på telefon: 021-767 73 el. 
070-617 00 48.

PROGRAM UNDER VECKAN
Tisdag 9.00–13.00: Vi är på Mariagården och pysslar, leker, och sjunger.  
 Självklart fikar vi också.
Onsdag 8.15-ca 17.00: Resa till Andy´s lekland i Sickla, Stockholm.
Torsdag 10.00–15.00: På torsdagen träffas vi för uteaktiviteter vid Harakers 
 prästgård. Vi grillar tillsammans under dagen. 

Vi vill vara med:   Vecka 26            Vecka 27            Vilket som 

Namn:................................................................................................................ 

Adress:................................................................................................................

Barnet/barnens namn och ålder:......................................................................... 

...........................................................................................................................

Ev allergier:........................................................................................................

E-post:................................................................................................................

Telefon:...............................................................................................................

OBS! Anmälan senast den 22 maj!
Sommarbussen är en aktivitet som ordnas av Familjecentrum i Skultuna.

sommarbussen 2015





Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14  | vasteras@eldabutiken.se

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

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 

Jacki Cedervall
021-18 61 10

  Tel. 021-18 61 10                              www.kvartersmaklaren.se    
 Bruksgatan 8, 726 31 Skultuna     info@kvartersmaklaren.se
 Besöksadress:  Skultuna  Messingsbruk, “Textilen” 1 tr.

Se även hemsidan för mer information om: 
• Traditionell mäklartjänst

• Marknadsvärdering

• Skrivuppdrag   

• Gåvobrev         

Lättskött och trivsamt kedjehus i 1½ plan, 
mitt i Skultuna, med vidbyggt garage och 
hel källare som ger gott om utrymme för 
familjen och deras saker. 
Lagom stor tomt i bästa solläge, 
med inglasad altan i väster.
Närhet till det mesta och bussen går täta 
turer in till Västerås.

Stockvägen 8               1 485 000 kr/bud
Bo + biarea: 104+73  Byggår 1959
Friköpt tomt 402 kvm              Energiklass *** 

Visas söndag   3/5   kl 13.00 - 14.00
samt måndag  4/5   kl 17.30 - 18.00

En båt som byggs med mångas råd
kommer aldrig i sjön.

Ur boken “Kort och Gott”
 av Iwar Wallensteen

LUGNA & BARNVÄNLIGA KVARTER !

 VÄLKOMMEN PÅ VISNING !

 
  



© Foto: Elisabet Sannesjö



 

VECKA 19
Måndag  4/5 Ost- och tomatgratinerad falukorv 
    med stekt potatis
Tisdag  5/5 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag  6/5 Köttbullar med gräddsås, lingonsylt 
    och potatis
Torsdag  7/5 Pasta med skinksås
Fredag     8/5  Fläskfiléspett med tzatsiki och ris
    

Välkommen!
Eie med personal

 Öppettider:
 Måndag - torsdag   11 - 21
 Fredag, lördag         11 - 22
 Söndag                        11 - 20

Telefon
021-751 11

  Västeråsvägen 26, Skultuna Torg

Dagens lunch, 79:-          Vardagar kl. 11.00 - 14.00
I dagens lunch ingår bröd, dryck, salladsbuffé och kaffe

Lunchmeny vecka 19 och 20
VECKA 20
Måndag 11/5 Köttkorv med rotmos
Tisdag 12/5 Raggmunk m. stekt fläsk och lingonsylt
Onsdag 13/5 Baconspäckad färsbiff med             

   smörgåsgurka, sås och potatis
Torsdag 14/5 Enligt lunchtavla
Fredag 15/5 Enligt lunchtavla

Tjuvar på gång igen!
En tomte, en stenkatt och en nyckelpiga har 
stulits från stora stenen mitt emot Munga Byväg.
Två ugglor stals 2014.
Har någon sett dem ?
Kul att du som tog mina konstverk tycker om 
det jag gör, men ledsen är jag ändå över att bli 
bestulen.
Tack Maud för att du tipsade om att stenkatten 
fanns utanför biblioteket i Skultuna.
                                                                 Carita Georgsson

Kvalitets-
jord

Löst och 
förpackat

Växter, 
redskap, 

dekorationer 
m.m.

     Välkommen till oss!                 
                   

www.aroshandelshus.com
tel. 021-470 48 00, 021-740 27

Fram till midsommar 
har vi öppet 

alla helgfria vardagar,
 kl. 10.00 - 18.00

och
lördagar, kl. 10.00 - 13.00
OBS! Vi stänger kl. 16.00 
På Valborgsmäsoafton

För aktuella tider resten av året 
- se hemsidan eller ring oss.

Om ingen tid passar dig 
är du välkommen att ringa 

vardagar kl. 7 - 16 
för överenskommelse om annan tid 

FÖRHANDSTIPS
Trädgårdsdag 
lördag 23 maj 



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

På “G”
MÅNDAGSKLUBBEN
Dags igen måndag 4 maj

- se separat annons

BIBLIOTEKET
Ändrade öppettider i Valborg

Valborgsmässoafton: Öppet kl. 13-15
Första maj: stängt
Måndag 4 maj stänger vi kl. 16.00
p.g.a. Måndagsklubben.

FÖRSKOLORNA
Välkomna 

till förskolornas föräldraråd!
Vi ses tisdag 12 maj, kl. 18 -20

Lokal: 
Familjecentrum/Öppna förskolan
Välkomna hälsar: Carina Sandström

ÖPPNA FÖRSKOLAN
•  4 maj stänger vi kl. 13
    Välkomna till vår Måndagsklubb  
    istället vid Hallonbacken kl.16-19
•   Sala badet! Vårens sista bad 5 maj
  Anmälan till oss. Öppna förskolan 
   är stängd denna dag.
•  Invigning av vår utegård! 
  Tisdag 12 maj bjuder vi på fika  

 och leker ute. Vid dåligt väder tar 
  vi ett annat datum.

FÖRRA MÅNDAGSKLUBBEN
Vid måndagsklubben 30 mars påsk-
pysslades det, dansades med Heidi 
Mettiäinen och lyssnades på rockig 
musik av Rockarna Bruse . 

Vi åker till Gekås i Ullared 28 maj 
Har ni/du lust att följa med?

Vi behöver er anmälan snarast ... dock senast 13 maj!

Buss avgår från Öppna förskolan i Skultuna kl. 04.00 
och beräknas vara framme i Ullared kl. 10.00. 
Hemgång samma dag kl.19.00. Hemma ca kl. 01.00 

Pris 325 kr per person/sittplats, som betalas 
direkt när du skriver upp dig på anmälningslistan 
som finns på Öppna förskolan. 

Anmälan är bindande, inga pengar betalas tillbaka vid avbokning. Detta för 
att inte avhopp ska ställa in resan för övriga. Du får då istället ge bort din plats 
eller sälja den själv. 
Ställs resan in på grund av för få anmälda, betalas pengarna tillbaka.

Anmälan till Familjecentrum/Öppna förskolan 
       telefon 021-39 38 67 och 021-39 39 36 
       eller till caroline.karlsson@vasteras.se 

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

Denna gång är det dags att intervjua Susanne Rapp 
som är samordnare på äldreboendet Vallonen.

Vad gör du på dagarna Susanne? 
Jag ser till att vi har rätt bemanning varje dag på 
Solglimten och Vallonen. Jag har ansvar för installa-
tion av trygghetslarm. 
Jag finns tillgänglig för besökare och boende och 
svarar i Vallonens telefon. Jag är också behjälplig 
till enhetschef och medarbetare.
Hur skulle du beskriva Vallonens äldreboende?
Min beskrivning av Vallonen är att det är ett öppet hus med mycket aktiviteter
både för våra boende och för våra besökare. Vi arbetar utifrån de boendes 
behov och förmågor. Det är mycket viktigt att man som boende på Vallonen 
får behålla sina resurser och göra det man kan. 
Vad är roligast i ditt arbete? 
Roligast i mitt arbete är att ha många möten med olika människor, att sam-
ordna och lösa det som händer under en arbetsdag och att samverka med 
olika yrkesgrupper. 
Vad är det bästa med Skultuna?
Det bästa med Skultuna är att det är litet och att man har nära till varandra 
och kan samverka i olika verksamheter. 
Vad skulle du vilja hälsa Skultunabladets läsare?
Att alla är hjärtligt välkomna att besöka Vallonens mötesplats. 

Snabbfakta
Namn:  Susanne Rapp
Ålder:  52 år
Familj:  Man och två vuxna barn
Intressen:  Hästar och ridning
Favoritfärg:  Röd



  
 

VALLONENS MÖTESPLATS
Vallonvägen 15 - 17             Telefon 021 - 39 39 10

Obs! Bokcirkel på I Pad 
– Lyssna på ljudbok, lär dig lite lagom I Pad

Start den 12 maj . 
I Pad finns att hyra! Kontakta Pia

Onsdagen den 29 april
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning 
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 12.00  Mormors Restaurang har årets  

 första grillbuffé
kl. 13.00  Teknikcafè

Torsdagen den 30 april
kl. 09.00 – 12.00  Skapande aktiviteter,   

  sidenmålning
kl. 9.00 – 10.00  Mjukgympa
kl. 10.30   Styrketräning
kl. 14.00  Kulturcafè – Valborgsfirande

Johan B Andersson sjunger in våren
Inträde: 40 kr inklusive kaffe & bröd

Lotteriförsäljning!

Fredagen den 1 maj = Mötesplatsen stängd
Söndagen den 3 maj
kl. 14.00 Soaré.           Piano: Lars Gutenstedt
  Sång: Åsa Olsson & Beatrice Fahlman
Efter soarén finns kaffe att köpa på Mormors 
Restaurang. Pris: 20:-

Måndagen den 4 maj
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Trädgårdstäppa
kl. 18.00  Damklubben Jubileum

Tisdagen den 5 maj
kl. 08.30  Väntjänstmöte
kl. 10.00 – 11.00  Vi lyssnar på gamla farser,  

  15 grupprummet
kl. 10.45  Chigong med Pia
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Film, annonseras på tavlor i entrèn  

 och utanför samlingssalen.

Onsdagen den 6 maj
kl. 09.00 – 10.00  Mjukgympa. Obs byte av dag
kl. 10.00  Styrketräning
kl. 10.30  Balansträning med Pia
kl. 11.00  Högläsning på 15
kl. 13.30  Skultuna hembygdsförening har  

  bildvisning av Stig Svärd. Bilder
   från Kärrbo, Logtorp och Bäckebo

Bussresa till Dalarna
Torsdagen den 7 maj - Heldagsresa! 

Ett samarbete mellan mötesplatserna i Skultuna, 
Tillberga och Rönnby. 

Avfärd ca: kl. 9.00. Hemfärd ca: kl. 17.00
Hemlig resa med härliga upplevelser. 

Ett antal rullstolar kan följa med! 
Först till kvarn! 

  Vi kommer att uppleva:
  •  Kaffe & smörgås-stopp
  •  Handelsträdgård/trädgård
  •  Stadsbesök
  •  Lunch    
  •  Museum
  •  Eftermiddagsfika 

Anmäl intresse till Din mötesplats senast 30 april
Pris 300 eller 400 kr beroende på hur många 
vi blir!  Anmälan är bindande! 

Fredagen den 8 maj
kl. 09.45   Hänt i veckan 
   med Anna- Britta
kl. 12.00 – 13.00  Rotary har lunchmöte med  

  ”Egna ärenden”
kl. 13.30 – 15.00  Jerrys klädförsäljning
kl. 14.30   Fredagsfika

Måndagen den 11 maj
kl. 11.00  Högläsning
kl. 13.30  Trädgårdstäppan
kl. 17.00  Kulturcafé.  Obs! Alla är välkommna!
Föreläsning och bildvisning om ”Dagfjärilar”
av Joakim Thornell
Entre: 40 kr inklusive kaffe & smörgås

Tisdagen den 12 maj
kl. 09.00 – 12.00  I pad kurs 1, bokcirkel
kl. 10.00 – 11.00  Vi lyssnar på gamla farser,  

  15 grupprummet
kl. 11.00   Högläsning
kl. 13.30   Trädgårdstäppan

Onsdagen den 13 maj
kl. 09.00 – 11.00  Brukarråd
kl. 10.00   Styrketräning inställt
kl. 10.30   Balansträning med Annica
kl. 11.00   Högläsning på 15

Se även separata annonser om Måndagsklubben och shÅppen 




