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April
Program och evenemang
Söndag 2 april kl.18.00
Två mästare möts
Delar ur J S Bachs Johannespassion och
G B Pergolesis Stabat Mater.
Frestakören, Fresta damkammarkör.
Christian Engquist – Kristus, Tomas Köll – evangelist,
Cecilia Kivling – mezzo. Medlemmar ur Radiosymfonikerna
Erik Wadman – orgel, Maria Stoltz Wahlforss – dirigent,
Håkan Simonsson - kyrkoherde.
Plats: Fresta kyrka
Arrangör: Fresta församling/Sensus.
Söndag 2 april kl.15.00
Instrumentprovardag
Vill du spela instrument eller sjunga, osäker på vad du vill göra? Nu
är det perfekta chansen att få träffa våra musiklärare och prova på
olika instrument. Välkommen!
Arrangör: Kulturskolan
Plats: Upplands Väsby Kulturskola, Messingen
Måndag 3 april kl. 19.00
Idrott och doping
Karin Torneklint förbundskapten för ”Sveriges största landslag” –
friidrotten, berättar om sin bakgrund, arbetet och erfarenheter kring
alkohol och doping.
Arrangör: Blå Bandet och biblioteket
Plats: Ragnvald, Messingen
Onsdag 5 april kl. 13.00
Biografföreningen Sober
”Livet efter dig”. Louisa ”Lou” Clarke bor på den engelska
landsbygden och försörjer sig på småjobb. Så erbjuds hon ett arbete
som personlig assistent åt Will Traynor, en ung framgångsrik
aktiemäklare som blivit rullstolsbundet i en olycka. Olyckan har
gjort honom till en cyniker som gett upp allt. Ända tills Lou
kommer in i hans liv och visar honom att livet är värt att leva.

OBS – endast för medlemmar! Medlemskort kan köpas för 50 kr vid
visningstillfället.
Kl. 15.00 visas den finska filmen ”21 sätt att förstöra ett äktenskap”.
Pris 40:-/biljett. OBS! Lunch, 11:00-13:00, 60 kr, betalas direkt i
restaurangen.
Plats ABBA-salen i Messingen
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Onsdag 12 april kl. 16.00-17.00
Afternoon tea
Eftermiddagar i klassisk stil! Alexander Chamberlain berättar om
klassiska författares verk och deras uppväxt, levnadsvillkor och
inspirationskällor. Den 12 april handlar det om Rudyard Kipling.
Arrangör: ABF Norra Stockholms län, biblioteket
Plats: Skönlitterära rummet på biblioteket, Messingen
Söndag 19 april kl. 13.00 och 15.00
Biografföreningen Sober
”The Dressmaker”. När Tilly, spelad av Kate Winslet, för första
gången sedan barnsben återvänder till sin inskränkta hemby för att
ta hand om sin sjuka mor, är hon en fullärd sömmerska av
världsklass. Samtidigt som hon syr klänningar som får människor
att blomstra svartnar relationerna med dem som fick henne att en
gång lämna staden.
Pris 40:-/biljett. OBS! Lunch, 11.00-13.00, 60 kr, betalas direkt i
restaurangen.
Plats ABBA-salen i Messingen
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Tisdag 18 april kl.10.00
Cykeltur
Cykeltur till Sälna, cirka 2 mil i lugn takt. Tag gärna med frukt eller
fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Cyklisternas mötesplats vid Gamla Apoteket
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Fredag 21 april kl. 10.00
Knattebio
Filmvisning för barn. Föranmälan för grupper på 08-590 97390 eller
barnbiblioteket@upplandsvasby.se
Arrangör: Biblioteket
Plats: Barnbiblioteket, Messingen
Söndag 23 april kl.14.00
Jazzkonsert – Bluelight Voice
Jazzörhängen på svenska med doft av sommaren. Gruppen vi
längtar efter och känner igen! Vi njuter av deras musik och
uppträdande! Tjejernas röst med pianotrion skapar ett skönt sound,
som vilar tryggt med deras musikalitet. Det är förstklassiga musiker
vi lyssnar på!
Kostnad: konsert 100 kr. I samband med jazzkonserten kan man
äten en lunchbuffé som serveras mellan kl. 13.00 och 14.00,
kostnad 100 kr.
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Plats: Scandic Hotell, Infra City på Bredden, i Ballroom.
Söndag 23 april kl.14.00
Författarbesök Petter Lidbeck
Fira Världsbokdagen med oss! Barn- och ungdomsförfattaren Petter
Lidbeck berättar om sitt skrivande, varför han skriver och hur han
går tillväga. När du föranmäler dig är du med i utlottningen av
Petters böcker! Föranmälan till barnbiblioteket@upplandsvasby.se.
Arrangör: Biblioteket
Plats: Barnbiblioteket, Messingen
Tisdag 25 april kl.10.00
Cykeltur
Cykeltur till Väsbys gamla kyrkor, cirka 2 mil i lugn takt. Tag gärna
med frukt eller fika till rasten.
Arrangör: Cykelfrämjandet
Plats: Cyklisternas mötesplats vid Gamla Apoteket
Tisdag 25 april kl.19.00
Musikskolan LIVE
Så här låter Musikskolan! Elever spelar låtar de gillar i en avslappnad
atmosfär. Kom in och njut av fin musik och fika. Fri entré
Arrangör: Upplands Väsby Kulturskola
Plats: Messingen, entréplan

Söndag 26 april kl. 13.00 och 15.00
Biografföreningen Sober
”Mothers Day”. En stjärnspäckad romantisk komedi med Jennifer
Aniston, Kate Hudson och Julia Roberts. Sandy. Miranda och Jesse
planerar på olika håll hur de ska tillbringa dagen: med en ny kärlek,
en förlorad kärlek eller ingen kärlek alls. Oavsett vilket kommer
detta att bli en dag att minnas!
OBS – endast för medlemmar! Medlemskort kan köpas för 50 kr vid
visningstillfället.
Pris 40:-/biljett. OBS! Lunch, 11.00-13.00, 60 kr, betalas direkt i
restaurangen.
Plats ABBA-salen i Messingen
Arrangör: Biografföreningen SOBER i Upplands Väsby
Onsdag 26 april kl. 19.00
Den obekväme journalisten Almqvist
Litterär salong med Kerstin Brunnberg, f.d. VD Sveriges Radio och
Irene Lindh, skådespelare på Dramaten. Carl Jonas Love Almqvist
var journalist, lärare, präst och vår modernaste författare i
åtminstone 150 år. Hans journalistik satte fingret på den ömma
punkten på samhällskroppen.
Arrangör: ABF Seniorakademin och biblioteket
Plats: Biblioteket, Messingen
Konstrunda
Varmt Välkomna till Upplands Väsbys första konstrunda!
Mellan den 29-30 april öppnar Väsbys konstnärer upp sina
hem/ateljéer och visar arbete inom måleri, skulptur, foto m.m. för
alla intresserade. En samlingsutställning hålls även i Messingen
samma datum mellan kl. 11-16 , med exempel av konst av samtliga
konstnärer som deltar i rundan. Mer info kommer på
www.upplandsvasby.se.
Varje fredag kl. 21-23
Fri fredagsfotboll för ungdomar från 16 år
Fotbollsfredag är en social verksamhet för alla som vill komma ner
och spela lite boll, träffa vänner och lära känna nya!
Vi är där för att ha kul och röra på oss istället för att bara sitta
hemma på vinterkvällarna! Kom ner och ha kul!
Arrangör: Bollstanäs SK herrfotboll
Plats: Smedgärdshallen
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Träningsschema Team Pannben 2017
Måndagar
07.00-07.45 Explosiv träning (Vilundahallen)
18.00-19.00 Löpträning (Samling Scandic Hotell, Hotellvägen 1)
Tisdagar
07.00-07.45 Core (Vilundahallen a + b hall)
18.00-19.00 "Tyngre träning" (Träning med gymredskap i
Messingens gym)
Onsdagar
07.00-07.45 Cirkelträning (Vilundahallen)
16.15.17.00 Hinderbaneträning (Vilundahallen)
Torsdagar
07.00-07.45 Core (Vilundahallen)
18.00-19.00 Träning med gymredskap (Messingen gym)
Fredagar
06.10-07.00 Cirkelträning (Vilundahallen)
18.00-19.00 Total Wipeout (Vilundahallen)
Lördagar
09.00-10.00 Lördagsfys med Coach Jan-Philip (Vilundahallen)
Söndagar
09.00-10.00 "styrkefys" (Vilundahallen)
Gratis för alla ungdomar -18år och +65 år. Därmellan
100kr/tillfälle eller 399kr/m.
Mer info: www.teampannben.se
Arrangör: Team Pannben
Play together For kids 1-3 years
On Wednesdays we are starting a kids activity to play and have fun
while learning basic skills as running, climbing, rolling, crawling and
other motor skills. We use music, games, balls etc go give our kids a
fun way environment to learn. Dress comfortably, have socks or
indoor shoes. Together with other families in Upplands Väsby we
wish to share this experience – different backgrounds make it more
exciting! Welcome to have fun with us!
Age group: 1-3 years (have to be able to walk)
Days: Wednesdays 29 March – 31 May
Time: 10.00-10.45
Place: Vilundahallen (Husarv. 29), close to Väsby Center.
Cost: free!
Questions: patrikjohansen@hotmail.com

Registration: http://goo.gl/forms/wWgedRauruPwatku1 eller
maila Patrik.

Gunnes gård
Från april är gården öppen kl. 10 – 16 lördag och söndag
En deg står alltid färdig att bakas till ett bröd och gräddas
över elden för en tjuga! De flesta dagar finns det något
hantverk att prova på, hantverket är kopplat till helgens tema
och kostar en slant.
Till gården är det frivillig entré.
Lördag 1 april till söndag 2 april, kl. 11.00 – 15.00
Trä och tälja
Vi plockar fram färskt virke att tälja i. Här kan besökare tälja sina
egna mästerverk eller tälja något till gården.
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård, ABF Norra Stockholms Län
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270
Lördag 1 april kl. 13.00
Allmän visning med tema ”Hus och rekonstruktion”
Vi håller kortare visning (ca 20 min) av gården med Hus och
rekonstruktion som tema. Vilka hus finns på gården och varför ser
de ut som de gör? Gratis för alla!
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård samarr. ABF Norra
Stockholms Län
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270
Lördag 8 april till söndag 9 april, kl.11.00 – 15.00
Trä och tälja
Vi fortsätter med förra helgens tema. Vi plockar fram färskt virke
att tälja i. Här kan besökare tälja sina egna mästerverk eller tälja
något till gården.
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård samarr. ABF Norra
Stockholms Län
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270

Kontaktperson: Erik Hjelmfors
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Dragonvägen 86, telefon 08-590 973 68
erik.hjelmfors@upplandsvasby.se

Program och evenemang 2017
Kultur & Fritid

Lördag 8 april kl. 13.00
Allmän visning med tema ”Runor och runstenar”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gårdens egna
runstenar som utgångspunkt. Varför reste man dessa stenar och vad
kan de berätta för oss om människorna på vikingatiden? Gratis för
alla!
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård samarr. ABF Norra
Stockholms Län
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270

Lördag 22 april kl. 13.00
Allmän visning med tema ”Kulturlandskapet runt
gården”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gårdens
närområde som tema. Vilka fornlämningar finns där och vad kan de
berätta för oss? Gratis för alla!
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård samarr. ABF Norra
Stockholms Län
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270

Tisdag 11 april till söndag 16 april, kl.11.00 – 15.00
Påsklovsöppet
Temat hela veckan är Karda och tova. Kanske kan du tova en
påskkyckling eller varför inte ett ägg?!
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård samarr. ABF Norra
Stockholms Län
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270

Lördag 29 april till söndag 30 april, kl.11.00 – 15.00
Väva fläta spinna
Vi provar på olika sätt att använda ullgarnet som färgades förra
helgen. Kanske att fläta på olika sätt – eller att spinna ett garn som
sedan ska vävas!
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård samarr. ABF Norra
Stockholms Län
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270

Lördag 15 april kl. 13.00
Allmän visning med tema ”Gårdens djur”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gårdens djur
som tema. Vilka djur finns på gården och hur såg de ut på
vikingatiden? Gratis för alla!
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård samarr. ABF Norra
Stockholms Län
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270
Lördag 22 april till söndag 23 april, kl.11.00 – 15.00
Växtfärgning
Under helgen håller vi på med att färga garn och tyg med naturliga
färgämnen hämtade från naturen. Växter har samlats in, garnet har
betas och ska nu färgas. Du kan vara med och delta i alla moment
eller bara titta på. Vi säljer ofärgat ullgarn som du kan färga och
garn som redan är färgat.
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård samarr. ABF Norra
Stockholms Län
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270

Lördag 29 april kl. 13.00
Allmän visning med tema ”Tro och gravskick”
Vi håller kortare visning (ca 20min) av gården med gudatro och
gravskick som tema. Vilka gudar trodde man på under vikingatiden
och vilka spår av dem finns kvar idag? Gratis för alla!
Arrangör: Vikingagården Gunnes gård samarr. ABF Norra
Stockholms Län
Plats: Vikingagården Gunnes gård, Ryttargatan 270

Väsby Konsthall
18 mars-9 april
Gunilla Sköld Feiler - måleri, installationer
Linda Lasson - broderi
Arrangör: Väsby Konsthalls Vänner
Plats: Väsby Konsthall, Optimusvägen 12B
Öppet: onsdag-torsdag 12-17, fredag-söndag 12-16
Fri entre. 08-59094850. www.vasbykonsthall.com
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22 april-21 maj
Jurybedömd Akvarellsalong
Vernissagedagen tillkännages vem som tilldelas Väsby Konsthalls
Akvarellstipendium
Arrangör: Väsby Konsthalls Vänner
Plats: Väsby Konsthall, Optimusvägen 12B
Öppet: onsdag-torsdag 12-17, fredag-söndag 12-16
Fri entre. 08-59094850. www.vasbykonsthall.com

Bibliotekets återkommande program
Finland 100 år
2017 firas 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Detta
kommer vi uppmärksamma på iblioteket och under våren kan du se
finsk film och lyssna på en föreläsning om Kalevalasmycken.
Suomi 100 vuotta
2017 juhlistamme koko vuoden Suomen itsenäisyyden 100vuotispäivää. Kevätkaudella voit katsoa suomalaisia elokuvia ja
kuunnella esitelmää Kalevala Korusta.
Finska filmkvällar
5 april – 21 sätt att förstöra ett äktenskap
Ålder: från 15 år
Språk: finska med svensk text
Samarr: Finskt förvaltningsområde, biografföreningen Sober och
biblioteket.
Onsdag kl. 19.00-21.00
Plats: ABBA.
Suomalaiset elokuvaillat
5. huhtikuuta – 21 tapaa pilata avioliitto
Ikäraja: 15 v.
Kieli: Suomi, tekstitys ruotsiksi.
Järj: Suomen kielen hallintoalue, Sober ja kirjasto.
Keskiviikkona klo 19.00-21.00.
Paikka: ABBA.

För dig som är ny i Sverige
Är du ny i Sverige och vill träffa en svensktalande person? Är du
etablerad i Sverige och vill träffa nyanlända och kanske få en ny
kompis?

Genom ”Kompis nyanländ” kan ni träffas över en timmes fika.
Biblioteket förmedlar kontakten. Ni bestämmer dag och tid och
träffas i biblioteket. Efter en träff är det upp till er om ni vill
fortsätta träffas eller om du vill matchas ihop med en ny person.
Kom till biblioteket för att anmäla dig eller fyll i en blankett på
bibliotekets webbsida: bibliotek.upplandsvasby.se
Har du frågor? Kontakta Taina Lavikainen, bibliotekarie, tel: 073868 28 40, taina.lavikainen@upplandsvasby.se eller Marie Pederby,
diakon i Svenska kyrkan, tel: 08-555 168 24,
marie.pederby@svenskakyrkan.se.
Läsecirkel på lätt svenska
För dig som är 16-19 år
Vill du bli bättre på svenska? Kom och läs en lättläst bok
tillsammans med bibliotekarien Taina. Vi talar och skriver om
boken. Vi träffas varje vecka.
Onsdagar kl. 15.00-16.00.
Start: 11 januari, sista träff 31 maj.
Arr: Biblioteket
Lokal: Aktivitetsrummet, 8 platser.
Föranmälan till 0738-68 28 40 eller
taina.lavikainen@upplandsvasby.se.
Läsecirkel på lätt svenska
För dig som är vuxen
Vi läser och diskuterar boken Mina drömmars stad av Per Anders
Fogelström. Han skriver om de fattiga arbetarna i Stockholm under
1800-talet. Huvudpersonen Henning kommer till Stockholm för att
söka arbete. I staden blir livet enklare än på landet, tror han.
Arr. Biblioteket.
Varannan måndag kl. 18.00–19.00.
Start: 30 januari, sista träff 27 mars.
Lokal: Grupprummet, 7 platser.
Nivå: SFI D, svenska som andraspråk.
Föranmälan till 0738-68 28 40 eller
taina.lavikainen@upplandsvasby.se.
Integrationskurs
För ensamkommande barn
Samhällskunskap och människors rättigheter
Arr. Yaran kulturförening.
Onsdagar kl. 15.00–17.00
Start: 18 januari, sista träff 31 maj.
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Språk: Svenska. Vid behov kurdiska, persiska, dari, tadzjikiska.
Lokal: Grupprummet. 7 platser.
Föranmälan till 0704-03 99 53 eller ali_khosrawi@hotmail.com.
Afternoon tea
Tre eftermiddagar i klassisk stil! Alexander Chamberlain berättar om
klassiska författares verk och deras uppväxt, levnadsvillkor och
inspirationskällor.
12 april – Rudyard Kipling
Vi bjuder på te och kakor!
Samarr: ABF norra Stockholms län och biblioteket.
Onsdagar kl. 16.00-17.00
Lokal: Skönlitterära rummet.
Bokcirkel
Tycker du om att diskutera dina läsupplevelser med andra? Gå med
i en av bibliotekets bokcirklar! Vi har en bokcirkel på kvällstid och
en på dagtid. Vi läser främst romaner och ses ungefär var sjätte
vecka. Kontakta Maria Nygård för mer information:
maria.nygard@upplandsvasby.se eller tel. 0738-682864.
Begränsat antal platser.
Arr: Biblioteket.
Talbokscirkel
Bokcirkel för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi pratar om
våra erfarenheter som talboksläsare och utbyter boktips över en
kopp kaffe. Kontakta Tomas Boij för mer information:
tomas.boij@upplandsvasby.se eller 0739-10 47 31.
Arr: Biblioteket.
Advokatjour
Advokatsamfundet erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning
som ett första steg mot en lösning på ditt problem.
Arr: Advokatsamfundet.
Varannan onsdag kl. 17:45-19:00. Följande datum: 1/3, 15/3, 29/3,
12/4, 26/4, 10/5, 24/5 och 7/6.
Kösystem från kl. 17:00. Begränsat antal platser.

Bibliotekets program för barn och unga
Fredag 21 april kl. 10.00
Knattebio 3-5 år
Filmvisning för barn.
Lokal: Myshörnan på barnavdelningen
Föranmälan för grupper på 08-59097390 eller barnbiblioteket
@upplandsvasby.se.
Söndag 23 april kl. 14.00
Författarbesök – Petter Lidbeck
Fira Världsbokdagen med oss! Barn- och ungdomsförfattaren Petter
Lidbeck har gett ut böcker för olika åldrar t ex. deckarserien Tre
tjejer, serien om Bozze och nu senast rysaren Becca. Petter Lidbeck
berättar om sitt skrivande, varför han skriver och hur han går till
väga. Om du föranmäler dig är du med i utlottningen av hans
böcker.
Lokal: Aktivitetsrummet
Föranmälan till barnbiblioteket@upplandsvasby.se.

Bibliotekets återkommande program för barn och
unga
Suomalaiset sunnuntait
Teemapäivä suomenkielisille perheille. Satutunti, askartelua ja
kahviketki.
9. huhtikuuta kl. 13 – Kolme pientä porsasta.
Paikka: Kirjaston lastenosasto.
Finska söndagar
Temasöndagar för finskspråkiga familjer. Sagostund, pyssel och
fika.
9 april kl. 13.00 Tre små grisar.
Lokal: Barnavdelningen
Sagostund 2-5 år
Tisdagar kl. 10.00
7 februari – 28 mars (ej 28 februari – se sportlovet för mer info).
Lokal: Myshörnan på barnavdelningen.
Föranmälan för grupper 08-590 973 67 eller
barnbiblioteket@upplandsvasby.se.
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After school 10–13 år
Varje måndagseftermiddag händer det något kul på biblioteket för
dig som är mellan 10 och 13 år, t ex nagelkonst med kemikaliefria
nagellack, pokemontema och Harry Potter tema. Det är gratis att
vara med. Kolla in bibliotekets hemsida eller fråga på biblioteket om
du vill veta vad som händer på måndagarna. Drop in.
Start: måndag 23 januari.
Måndagar kl. 16.00-18.00
Lokal: Aktivitetsrummet.
Bokklubb
Tycker du om att prata om böcker du har läst? Gå med i
bibliotekets bokklubb! Vi träffas ungefär 1 gång i månaden och
pratar böcker, ger boktips och fikar!
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till
emelie.kellnberger@upplandsvasby.se ett sms till 0739-10 43 62
eller kom förbi biblioteket.
Från 11 år: tisdagar kl. 16.00. Första träffen tisdagen 24 januari.
Från 11 år: torsdagar kl. 16.00. Första träffen torsdagen 19 januari.
Teen Reading Group For teens 13 and older
Enjoy reading? Love discussions? Then why not join the Teen
Reading Group at Upplands Väsby Library! We´ll be reading
brilliant and current books from all types of teenage and young
adult writers. We meet one evening a month to get to know each
other, drink tea and engage in great book discussions. Cassie
Gonzales from The English Bookshop will be leading the reading
group. Sign up to Emelie: emelie.kellnberger@upplandsvasby.se or
0739-10 43 62. The books are available to take out from the library.
Skrivarklubb Från 11 år
Tycker du om att skriva? Gå med i bibliotekets skrivarklubb. Vi
träffas en gång i månaden vid fyra tillfällen och gör roliga
skrivövningar, pratar om skrivand eoch bollar idéer till att skriva en
bok. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till
barnbiblioteket@upplandsvasby.se, eller kom förbi biblioteket.
Torsdagar 16.00.
TV-spel Från 9 år
Trött på att spela tv-spel ensam? Kom till biblioteket och lira med
andra spelsugna ungdomar. Ledare: Martin Hedlund.
Tisdagar jämna veckor kl. 16.00-18.00. Drop in.
Lokal: Aktivitetsrummet/ABBA.

Påsklov på biblioteket
Måndag 10 april kl. 13-15
FIFA-turnering Från 9 år
Måndag 10 april kl. 16-18
FIFA-turnering Från 12 år
Lokal: ABBA
Föranmälan: 16 platser
Tisdag 11 april kl. 09:30-11:00
Sagostund och påskpyssel 2-5 år
Lokal: Barnavdelningen
Tisdag 11 april kl. 16:00-18:00
TV-spel Från 9 år
Lokal: ABBA
Onsdag 12 april kl. 10:00-12:00
Gör ditt eget sällskapsspel Från 6 år
Lokal: Aktivitetsrummet
Föranmälan: 15 platser
Onsdag 12 april kl. 13.00-16.00
Lär dig programmera ett bilspel i Scratch Från 9 år
Lokal: Aktivitetsrummet
Föranmälan: 15 platser
Torsdag 13 april kl. 10.00-12.00
Grundkurs i blockprogrammering Från 9 år
Lokal: Aktivitetsrummet
Föranmälan: 15 platser
Föranmälan från måndag 3 april på
barnbiblioteket@upplandsvasby.se, 08-59097390 eller på
barnavdelningen. Alla aktiviteter är i första hand för hemmavarande
barn. Större grupper är välkomna i mån av plats men måste alltid
föranmäla sig.

Kontaktperson: Erik Hjelmfors
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Dragonvägen 86, telefon 08-590 973 68
erik.hjelmfors@upplandsvasby.se

Program och evenemang 2017
Kultur & Fritid

INFORMATION OM FOLDERN
I detta blad finns information om program och evenemang
som arrangeras av kommunens förenings- och organisationsliv.
Bladet ges ut en gång per månad, förutom under sommaren då
ett gemensamt Programblad för juni, juli och augusti kommer
ut.
Information från föreningar och organisationer om program
och evenemang till kommande Programblad mailas till
erik.hjelmfors@upplandsvasby.se.

Kontaktperson: Erik Hjelmfors
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Dragonvägen 86, telefon 08-590 973 68
erik.hjelmfors@upplandsvasby.se

