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Brickebacken 50 år!
1971-2021
Brickebacken fyller 50 år! Detta firas på många vis med
sin kulmen på Brickebackens dag den 25 september.

Du håller nu Brickebackens egen tidning i din hand.
Här kan du läsa vad som händer i området. Om du har
synpunkter eller själv vill synas i den här tidningen är du
välkommen att höra av dig till Föreningen Trädet på
telefonnummer 019-213558.

BrickeNytt ges ut av Föreningen
Trädet med stöd av ÖBO och
Victoria Park

Ansvarig utgivare:
Kinna Artmark
tel. 019-213558,
mail: kinna.artmark@
foreningen-tradet.se
Redaktion:
Hanna Zetterdahl
Johan Bülow

Brickebacken fyller 50 år
I år är det hela 50 år sedan Brickebacken som bostadsområde såg
dagens ljus. En del är sig likt från
vaggan men mycket har också förbättrats och moderniserats. Visste
du till exempel att låghusen i Brickebacken från början byggdes utan
uteplatser på baksidan med utgång
till en egen liten trädgård eller att den
nedre dörren hos dig
som bor på övervåningen saknades? Nu
börjar innergårdarnas
utformning förändras
och brevlådorna blir
postboxar på gavlarna. Visst är det roligt
att vår 50-åring fortfarande förnyas?
Vi vet att vi har många trogna hyresgäster som bott länge i Brickebacken och som känner starkt för
området. Vad vi kan se har vi dock
ingen hyresgäst som bott 50 år i
samma lägenhet men kanske har vi
någon som bott i Brickebacken från
start? Brickebackens olika storlekar
på lägenheterna är ju utformade så
att familjen kan växa inom området och vi vet många som bott på
olika gårdar genom åren. Finns där
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någon som bott i Brickebacken från
start får du gärna höra av dig till oss.
Vi på ÖBO tycker alltid det är roligt när någon av våra långvariga
hyresgäster berättar för
oss hur det var ”förr”.
Det blir liksom alltid ett
litet skimmer i ögonen
hos den som berättar
och det kan vara allt från
roliga historier om ÖBO
personal som släppte ut
undulater av misstag, till
barnhagar i tvättstugor
med duschar på gavlarna. Fortsätt gärna dela
med dig av dina minnen av Brickebacken till oss.
Vi tar gärna emot dina Brickebackenminnen och sparar dem till framtiden. Maila dina minnen till
boendeutvecklare:
rebecca.gronholm@obo.se
Det går också bra att lämna en hälsning i vår brevlåda vid bovärdskontoret om du vill att vi kontaktar dig
istället.

Allt var inte bättre förr. Vilken tur att lekplatser idag är så mycket
säkrare för barn att leka i. På 80-talet var det svarta bildäck man
brände sig på i solen, hård sand som fastnade i skrapsår och alldeles
för höga klätterställningar som har en och annan bruten arm på sitt
samvete.
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Träna säkert!
I dessa tider är det lätt att man tappar träningen men håll i! Hälsan är viktigare än någonsin!
Vi på Actic gör vårt yttersta för att kunna fortsätta leverera säker träning!
Det vi bland annat gjort är att vi tagit fram en app som möjliggör träning var
du än är, Actic anywhere. Vi har börjat träna utomhus, även om det så varit
-15 grader så har vi inte lyckats frysa. På gymmet har vi satt ett maxantal
besökare åt gången, utrustningen städas vid flertalet tillfällen per dag, vi
har rengöring utställd på anläggningen så att du kan rengöra både innan
och efter dig och mycket mer. Är du nyfiken på hur vi har det, vill titta förbi,
veta hur man klär sig för utomhusträning eller hur appen fungerar så finns
vi här! Du kan ringa oss på 019-21 35 50, smsa oss på 072-085 62 06 eller
varför inte skicka iväg
ett meddelande på vår
instagram, acticbrickebacken. Ingen nyfikenhet
är för nyfiken eller en
fråga för dum att ställa. Vi möter gärna upp
dig om det så är utomhus, på telefon eller på
gymmet. Det är aldrig för
sent att börja träna, vår
äldsta nybörjare just nu
är 80 år.

Vilka fina barn, ungdomar och föräldrar vi har i Brickebacken!
Våra skridskokvällar har varit magiska, de har främjat möten mellan
barn, ungdomar och föräldrar.
Många barn lärde sig att åka skrid-

skor för första gången och det värmde i hjärtat ♥ att se hur de hjälpte
och uppmuntrade varandra även om
de själva var nybörjare.

Tack till Örebro kommun som har
spolat isen vid Brickebackens skola
och till Fritidsbanken och Brickebackens skola som har lånat ut skridskor
och hjälmar gratis till våra skridskokvällar. Vi hoppas på fler samarbeten och aktiviteter i framtiden som
uppmuntrar till glädje och rörelse.
Använd gärna isen på fritiden!
Du kan LÅNA skridskor, hjälm och
andra fritidsprylar GRATIS på Fritidsbanken!
Fritidsbanken finns på Facebook!
*orebro@fritidsbanken.se
*019-17 55 35

I samverkan mellan
Partnerskap och
Brickebackens familjecentral
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Brickebacken byggdes under åren 19691973 som en del av den stora byggboomen
i Sverige som kallades miljonprogrammet.
Riksdagen beslutade 1965 att under en
tioårsperiod skulle det byggas en miljon
bostäder, för att råda bot på den stora
bostadsbristen i Sverige. 1971 kunde
Brickebackens centrum tas i bruk och vi har
därför firat bostadsområdets jubileum
utifrån 1971 som ”födelseår”.
Nu, mitt under en rådande världspandemi,
vill vi på olika sätt ändå uppmärksamma att
Brickebacken fyller 50 år 2021! Olika
verksamheter i området kommer att bidra
på skilda sätt för att fira Brickebacken.
Föreningen Trädet och Café Brickan har
börjat firandet litet smått med olika
jubileumserbjudanden (ex specialpris på
lunch sista veckan i januari,
extraerbjudande på kaffe & semla i
februari etc). Vår ambition och förhoppning är att firandet fortgår mer eller mindre hela 2021 på olika sätt med en kulmen
veckan runt Brickebackens dag, lördag 25
september.
Vi hoppas att samhällssituationen med
Covid-19 är så mycket bättre efter sommaren att vi kan ses och fira Brickebacken
tillsammans då.

Kanske vill du som boende i området också vara
med och bidra till att fira Brickebacken 50 år?
Alla idéer och bidrag är välkomna!
Kontakta Föreningen Trädet med dina idéer!

I år är det också dags för en ny fotografering av ”Vi i Brickis”. Håll utkik efter mer info och
hoppas du vill vara med på bilden när det är dags.
2011

2016
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anske har du undrat vilka de är som flyttat in i lokalen på hörnet vid
Brickebackens centrum ut mot Granrisvägen? Det är vi – Engelbrekt
scoutkår!
Vi är en scoutkår som har verksamhet för barn i åldrarna 8-18 år. Vi har tidigare haft vår verksamhet i Almby i Örebro. Under höst och vår är vi mycket ute
men vintertid brukar vi vilja flytta inomhus med våra scouter.
I scouterna får du lära dig en del om natur och friluftsliv men du får också lära
dig att samarbeta i grupp, vara en schysst kompis och bli redo för de utmaningar barn och unga står inför idag!
Vill du veta mer om oss – gå in på vår hemsida www.engelbrekt.scout.se och
läs mer. Där kan du också fylla i en intresseansökan under ”Bli scout”. Tyvärr
har vi många som vill börja i scouterna just nu och vi har kö till många av våra
avdelningar.
Hälsningar
Kristin Lundmark

Konst i Brickebacken
Just nu arbetar konstnären och brickebackenbon Fikret Atay och konstprojektledaren Karin Linderoth med
att starta en ny verksamhet i Brickebacken. Det handlar om att uppfinna
en ny slags konsthall, där personer
som bor i Brickebacken tillsammans
med professionella konstnärer och
konstpedagoger kan göra saker
tillsammans. I år, 2021, kommer det
att bli ett pilotprojekt, ett första test,
att organisera utställning, workshops
och händelser kring Brickebackens
50-årsjubileum. Det blir ett sätt att
berätta om Brickebacken förr och
nu, och hur det är att leva här, och
ett sätt att kunna ta del av konst
här. ”Konsthallen” kommer inte att
vara en vanlig utställningslokal utan
kommer att uppstå på olika platser
under året.

på eller en berättelse du vill berätta.
Eller något helt annat. Hör av dig till
Karin Linderoth eller Maria Lindborg!
Lite om Karin Linderoth:
Karin är grafisk formgivare och konstnär och driver tillsammans med tio
kollegor konstcentret Ställbergs gruva, tio mil norr om Brickebacken. På
det gamla nedlagda gruvområdet kan
man bland annat ta del av konserter,
vandringar i skogen, föredrag, poesiuppläsningar och konstutställningar.
Karin kommer från Göteborg och
bor nu i Örebro tillsammans med sin
man och sin tvååriga dotter. Ett stort
intresse är slöjd och handarbete och
att odla vackra växter.

Initiativtagare är Maria Lindborg från
Partnerskapet och Anna-Karin
Wulgué från Örebro konsthall.
Har du idéer kring något du skulle
tycka var roligt att göra, eller något du skulle vilja att ”Konsthallen”
visar eller berättar om? Det kan vara
allt möjligt, kanske en promenad i
området, poesiuppläsning, göra en
podcast, någon workshop du vill att
konsthallen ordnar, bilder eller en
film du vill visa. Kanske har du någon
egen konstnärlig idé som du funderar

Alla månadsträffar är tills vidare
inställda. Detta gäller även vårt
årsmöte som kommer att senareläggas. Så fort vädret tillåter och vi
får det lite varmare så försöker vi att
träffas utomhus för grillpartyn med
tipspromenader. Vi kommer även att
börja spela boccia längre fram under
våren.
Mvh Styrelsen gm Anita Idh Kammelid
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Lite om Fikret Atay:
Fikret är konstnär och arbetar ofta
med video och foto. Han startade sin
professionella verksamhet 2002 och
hans konst finns representerad på
stora museer och hos samlare över
hela världen. I konsten fokuserar
han på att analysera identitet och
kulturella koder i mellanöstern och
västvärlden.

Kontakt:
Karin Linderoth
karin.linderoth@gmail.com
Maria Lindborg
maria.lindborg@orebro.se
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Sommarkul i Brickebacken

HEMLAGADE LUNCHER
Vecka 11
Tisdag: Shepards pie
Onsdag: Panerad fisk, kokt potatis och remouladsås
Torsdag: Morotssoppa, efterrätt
Vecka 12
Tisdag: Blomkål och broccoligratäng
Onsdag: Köttfärslimpa
Torsdag: Fisksoppa, efterrätt

Vi planerar för att kunna genomföra
Sommarkul under totalt fyra veckor under 2021. Veckorna blir som
tidigare uppdelade i två perioder.
Vecka 24-25 samt vecka 31-32. Alla
barn i årskurs 3-6 kommer att få en
informationsfolder med sig hem från
skolan där program och tider kommer att finnas. Folder kommer även
att finnas på Föreningen Trädet samt
i pdf-format på:
www.foreningen-tradet.se

Vecka 14
Tisdag: Stängt
Onsdag: Kycklingfilé med rostade rotsaker och kall sås
Torsdag: Kryddig soppa med yoghurt, efterrätt

Anmälan till Sommarkul öppnar
fredagen den 16 april och fungerar
enligt ”först till kvarn” principen.
Vi kommer att erbjuda 40 platser/
vecka och anmälan fortlöper tills alla
platserna är tagna. Man får välja att
delta en (1) eller två (2) veckor ur
perioderna. Programmet i de olika
perioderna är identiska och man
kan välja två veckor fritt efter egna
önskemål. (ex. v. 24 och v. 32).

Vecka 15
Tisdag: Spenatlasagne
Onsdag: Pannbiff med lök, gräddsås, potatis och lingon
Torsdag: Paprika och ostsoppa, efterrätt

Sommarkul är ett dagkollo för alla
barn i området som slutar årskurs
3-6 (Brickebackens skola och Viktoriaskolan).

Vecka 13
Måndag: Pasta linguini med körsbärstomat, basilika, vitlök mm
Tisdag: Chilikassler, ris
Onsdag: Gulaschsoppa
Torsdag: Skärtorsdagen - Stängt

OBS! Portionerna är begränsade.
För att vara helt säker, boka en portion dagen innan.
Tel: 019-213558 el. 072-4543558

Öppettider Café Brickan
Måndag-Torsdag: 9.00-14.30, 17.00-21.00
Fredag:9.00-13.00, 17.30-23.00
Lördag: 14.00-23.00

Vi erbjuder fritt WiFi till våra gäster!
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Partnerskap Brickebacken

2020 var ett på många sätt tufft och
utmanande år. Vi har alla gjort vårt
bästa för att ställa om och infört nya
effektiva metoder och arbetssätt.
Nu när vi har lämnat 2020 bakom
oss och tagit klivet in i ett nytt år så
hoppas vi på att mötas av många
positiva nyheter och givande samarbeten. Kanske kan vi till och med se
fram emot att ses på riktigt igen.

Walk and talk
Det har från och med hösten 2020
erbjudits ”Walk and talk” stavgångspromenader istället för språkcafé.
Vi tränar svenska samtidigt som vi
diskuterar aktuella samhällsfrågor. Vi
promenerar varje måndag kl. 13:30
och på torsdagar kl. 10.00. Samling
utanför biblioteket (stavar har vi att
låna ut).

Språkskola
Vi erbjuder även språkskola ihop
med SFI. Varje torsdag mellan kl.
13.00-16.00 i familjecentralens lokaler. Enbart anmälan som gäller då det
är begränsat antal platser. Anmälan
till Senada Selman 076-695 8575.
Körkortsteori
Körkortsteori i ett samarbete med
Emelie Lagerström som är utbildad
trafiklärare. Gratis och i första hand
för de boende i Brickebacken. 10 tillfällen med start under våren. Anmälan krävs på grund av begränsat antal
platser. Exakta tider meddelas senare. För frågor eller anmälan kontakta
Senada Selman 076-695 8575, Mats
Dalsbro 076-696 3910.

Odling
Vi är glada att kunna presentera den
nystartade föreningen Granrisvägens
odlingsområde. En mötesplats där
odling och gemenskap står i centrum. Under 2020 startade odlingen
via ett kvinnoprojekt och målgruppen var främst långtidsföräldralediga.
Verksamheten har nu permanentats
och kommer att drivas av föreningen. Det är fortfarande kvinnor som
har huvudansvaret för området men
självklart är deras familjer välkomna.
Det finns några lediga platser kvar
så är du intresserad så hör av dig till
Senada Selman 076-695 8575.
Nu ser vi fram emot våren och sommaren i Brickebacken och förhoppningsvis ett friskare och öppnare
Sverige. Tills dess får ni gärna följa
oss på sociala medier under namnet:
partnerskapBrickebacken där ni kan
se vad som är på gång i området.

För vidare frågor om Partnerskap Brickebacken
kan ni kontakta:
Maria Lindborg, platschef, 019 - 21 13 74,
maria.lindborg@orebro.se
Senada Selman 076-6958575,
Mats Dalsbro 076-696 3910
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Familjecentralen
I

B R I C K E B A C K E N

Besök oss på Öppna förskolan!

Pernilla, pedagog

Maria, pedagog

Marika, kurator

Under våren bedrivs all vår verksamhet utomhus på grund av corona-pandemin.
Vuxna träffar andra vuxna och barn träffar barn på ett tryggare sätt.
Följ oss på

eller

* Pyssel

* Sång

* Barnvagnspromenad

där vi varje vecka lägger ut ett schema!

* Experiment
* Naturskola

* Rörelse
* Lek &Bus

Vi finns för föräldrar med barn 0-6 år
men när vi är utomhus är alla åldrar välkomna!

Här bygger vi gemenskap!
Vill/behöver du träna på svenska?

Prata med oss om hur du kan delta på Språkskolan som finns i våra lokaler torsdagseftermiddagar.

Behöver du någon att prata med?
Alla har vi ibland funderingar och frågor då vi kan behöva
någon att prata med. På familjecentralen kan du få ett
kortare samtalsstöd. Det kan vara små som stora frågor
om t.ex. ditt mående, dina relationer, ditt föräldraskap,
praktiska saker som att fylla i blanketter eller stöd i
kontakt med myndigheter. Kuratorn på Familjecentralen
vänder sig till dig som har barn mellan 0-18 år.
Välkommen att ringa eller maila!
019-21 36 37
marika.kallgren@orebro.se

