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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.

Nummer 1 2021

Nummer 2 2021

2021
18 september kl. 14.00
Brickebackens centrum

Kom och var med! 

Dags för ny bilD av ”vi i brickis”
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Vill du och dina grannar ordna gårdsloppis utomhus?
Att bytt kan bli nytt är både snällt för plånboken och bra för miljön. 
Kanske har du saker hemma som bara ligger och väntar på att få nya 
ägare? 
Den 19 september hoppas vi blir en dag då boende i Brickebacken pas-
sar på att ordna gårdsloppis utomhus och att många saker byter ägare. 
Så här går det till i enkla steg:

•	 Är ni några på en gård som vill ordna loppis på gården den 19 sep-
tember? Kontakta ÖBO så får ni lappar att avisera med för att  
göra reklam för er gårdsloppis. Vad som står på lappen bestämmer 
ni själva men vi hjälper er med en mall som är färdigutskriven. Tänk 
på att skriva vilken gård eller gata ni står på och mellan vilka tider 
man kan besöka er. Det kan också vara en bra marknadsföringshjälp 
att använda sociala medier för att locka köpare.

•	 Ni bestämmer själva vad ni vill sälja, om ni tar kontant eller swish  
och sätter priserna. 

•	 Ställ bordet med det du vill sälja utanför lägenheten eller gården 
där du bor, men tänk på att inte stå i vägen för räddningsfordon 
eller att du kanske måste kunna flytta undan snabbt om olyckan är 
framme.

Vad brukar vara efterfrågat?
Barnkläder, leksaker, prydnadssaker, sticklingar, julsaker- endast fantasin 
sätter gränserna. Tänk på att det du säljer ska vara helt och rent 
Vi på ÖBO har några bord och klädställningar som man kan få låna om 
man inte har något lämpligt bord hemma. 
Gårdsloppis är en del av upptaktsveckan inför Brickebackens dag. 

Vi söker dig som vill bli löpledare
Fysisk hälsa är också psykisk hälsa. Att man mår bra av att röra på sig 
är vida känt men man mår också bra av att få finnas med i ett socialt 
sammanhang. Detta vill vi uppmuntra! Brickebacken är känt för vackra 
omgivningar och det finns bra löpspår i området och runt knuten.  
Löpledarens uppgift går i korta drag ut på att frekvent sammankalla 
löpgruppen i området. ÖBO tillhandahåller marknadsföringsmaterial. 
Det finns inga krav på löpledaren förutom att denne ska fungera som en 
medelpunkt för likasinnade.  

Hör av dig till ÖBOs boendeutvecklare: 
Rebecca Grönholm på 019-19 42 92,

om du vill veta mer eller besök oss på 
Brickebackens Dag



Namn: Elisabeth Skoog
Bor: Granrisvägen med katterna Simson och Sessi
Bott i Brickebacken: 50 år 
Gör: Penisonär

-När flyttade du hit?
ES - flyttade in i den här lägenheten 
den första juni 1971.

- Det är ju 50 år på pricken ju! Blev 
det något kalas då?
ES- Ja faktiskt! ÖBO firade mig fak-
tiskt med en stor bukett blommor 
och en fin lunch på en av stadens 
restauranger.  

- Du har alltså bott i samma lägen-
het hela tiden?
ES - Ja visst! Det var ju det som var 
poängen, säger hon och skrattar.

Varför blev det Brickebacken?
ES - Jo, det är en ganska rolig 
historia! I min ungdom gick jag på 
flickskola i stan och då, när det var 
friluftsdagar hade vi orientering här 
uppe. Det var bara träd och blåbärs-
ris här då. 
Sen utbildade jag mig till sjuksköter-
ska och började jobba på barnklini-
ken på sjukhuset. Detta var väl 1969.
På den tiden fanns det något som 
hette bostadsförmedling och där 
hade man som landstingsanställd 
förtur. Så tack vare det fick jag den 
här lägenheten.

-Har du nån gång under alla år fun-
derat på att flytta här ifrån?
ES - Nej absolut inte! Brickebacken är 
min plats på jorden! Det är som att 
bo på landet fast det är nära till stan.  
Jag har behov av naturen! Jag njuter 
så av att vara i skog och mark. 
Här har man nära till Markaskogen. 
Jag har försvarat Brickebacken. En 
artikel jag läste gav helt fel bild av 

området. Så då tänkte jag att det här 
är ju galet. Jag ringde upp tidningen 
och berättade hur det faktiskt är att 
bo här. Då blev jag också uppvaktad 
av ÖBO.

-Hur var det att bo här med barn 
tycker du?
ES - Det gick bra! Vi hade gott om 
plats. Jag minns när jag såg lägenhe-
ten första gången. Det var stora rum 
och stort kök! Det var ju väldigt ovan-
ligt med fyrkantiga kök. Och det stora 
badrummet! Klädkammare, massor 
med utrymmen.

Vad är det bästa med Brickebacken?
ES - Det är väl läget. Att det ligger 
för sig själv och att det är nära till 
naturen samtidigt som det är nära till 
stan. Bra bussförbindelser och lagom 
cykelavstånd.

-Hur tycker du att Brickebacken har 
förändrats under åren?
ES - Det har blivit bättre och bättre. 
På senare år har ju ÖBO gjort mycket 
utvändigt och tagit bort buskage och 
så. I början var centrum helt inbyggt 
och det var inte så roligt. 
När de byggde om och öppnade upp 
blev det mycket bättre.
Den här gården har med några få 
undantag  varit väldigt lugn. Jag har 
underbara grannar som ställer upp 
och finns där för mig.

-Har du märkt att det har varit stor 
omflyttning? Är det många som bor 
kvar?
ES - Det är lite olika. De som bor i de 
större lägenheterna stannar längre. I 

de små lägenheterna, 2:orna, är det 
större rotation. Där har jag inte så 
bra koll.

- Har du något speciellt minne med 
BB?
ES - Nja! Det har ju alltid varit bra... 
Tycker jag! De här städdagarna vi 
hade på våren. Det var roligt! Att 
träffa alla här ute. Så snyggade man 
till. 

 - Du som har bott här, som ung , 
med barn och som senior, Tycker du 
att det funnits möjligheter för alla 
åldrar i området
ES -Oh Ja det har det ju! Vi har ju 
bland annat Trädet här som gjort 
utflykter, caféet och aktiviteter. Och 
för ungdomarna med. Så det är ju för 
alla åldrar.

Nu kom jag på ett roligt minne! 
Det var när de skulle förlänga Gran-
risvägen ner till Gällerstavägen. Det 
var en fin äng där med blommor och 
träd. När vi fick höra att de skulle ta 
bort den blev det ramaskri.
Jag minns att när de började staka 
ut för vägen var det några här på 
gården som gick och drog upp de 
där pinnarna och slängde ut dem i 
skogen. 
Det hjälpte inte så mycket men det 
var en liten protest. 
Men vad fort man vänjer sig vid 
saker! När vägen väl var där så känn-
des det som den alltid funnits.

Stort tack till Elisabeth för att vi fick 
samtala med dig. Vilken fin represen-
tant du är för Brickebacken!

Nu när vårt fina område fyller stort kändes det som en kul grej att prata med någon som bott länge här i Brickebacken 
och kan dela med sig av sina upplevelser och känslor. Elisabeth Skoog har inte bara bott länge, hon har bott längst!
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Informationstält från Folktandvården, Anhörigcentrum,  
Frivillig och hälsofrämjande enheten samt kommunens IT-guider. 

Drop-in för att få hjälp med dina syn- och hörselhjälpmedel hos syn och hörsel- 
instruktörerna. Delta i prova på-aktiviteter, såsom utomhusjympa eller tipspromenad. 

Underhållning av Eva Eastwood  
 
Vi bjuder på fika!  

 

Det kostar inget att delta. 

Frivillig och 
hälsofrämjande 

enheten i 
Örebro kommun 

bjuder in  
till en träff 

med fokus på  
seniorers hälsa. 

Välkommen till: 
Må bra träff för seniorer  

Torget, Brickebackens centrum 22 september kl 13 – 15.30 

Under hösten startar vi 
även upp ”Senior 
Brickis” en gång i 

månaden.  

Mer information 
kommer! 

Välkommen till Den gode herdens kapell! 
Vi finns i Brickebackens centrum och är en del av Almby för-
samling, Svenska kyrkan. Vid kapellet finns affisch med veck-
ans aktuella tider. Frågor? 
Exp: 019-154677, almby.forsamling@svenskakyrkan.se 

En vanlig vecka:
• Mässa (gudstjänst med nattvard) på torsdagar kl 18  
 och söndagar kl 16. 
• Öppet i kapellet på tisdagar kl 10-12 för ljuständning,  
 fika och samtal.

Den gode herdens kapell 
(Brickebackens kyrksal) 
fyller 50 år! 
Vi hoppas kunna fira detta 
på något sätt trots restriktio-
ner söndag 10/10. 
Mer information kommer, se 
affischer vid kapellet. 

Brickebacken 

Kulturskolans El Sistemaverksamhet på 
Brickebackens skola och Byggklossens 
förskola börjar igen den 30/8 efter somma-
ruppehållet. Vi ser fram emot att sjunga 
och spela tillsammans med barnen igen. 
Under pandemin har vi haft uppehåll med 
VÄNSTAY, våra familjeträffar, men den 
22/9 har vi vår första VÄNSTAY för termi-
nen i Saxonparken. Vi hoppas på fint väder!                                      
Vecka 41 kan du följa en av våra pedagoger, 
Sofia Medin-Lindström på Örebro kommuns 
Instagram. Där får ni veta lite mer El Siste-
mas verksamhet i vardagen  

Önskar er alla en fin höst!

Birgitta Jonsson, verksamhetsansvarig, 
El Sistema Örebro
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Förskoleklass och åk 1
När: Onsdagar kl. 17.00 - 18.00

Var: Brickebackens IP.

Hur: Ta på dig träningskläder och bra skor 
att springa i. Det bästa är om ni byter om 
hemma. Ta med egen vattenflaska.

Vid frågor kontakta Johan Albayrak 070- 
7100052 eller Emil Nordback, 076-0074007

Killar i åk 2 och åk 3
När: Torsdagar kl. 18.00 - 19.15

Var: Brickebackens IP.

Hur: Ta på dig träningskläder och bra skor 
att springa i. Bäst om ni byter om hemma. 
Ta med egen vattenflaska.

Vid frågor kontakta Emil Nordback, 076-0074007

Åk 4 - 6
När: Onsdagar kl. 18.00 - 19.30

Var: Brickebackens IP.

Hur: Ta på dig träningskläder och bra skor 
att springa i. Bäst om ni byter om hemma. 
Ta med egen vattenflaska.

Vid frågor kontakta Emil Nordback, 076-0074007

Dags för fotbollsträning igen!
IFK Örebro bjuder in:

PRO Brickebacken-Gällersta
Vi har ännu ej bestämt något om/när våra månadsträffar kan återupptas! Tills 
vidare försöker vi att ha utomhusaktiviteter. För närvarande pågår Örebroför-
eningarnas bocciaserie och den avslutas i början av september. Kom gärna 
med förslag till vår styrelse på aktivitet som alla medlemmar kan deltaga i. 
Med förhoppningar att vi snart ska kunna träffas åter önskar vi alla en skön 
höst! /Hälsningar styrelsen!

Tjejer i åk 2-4
När: Torsdagar kl. 16.30 - 17.45

Var: Brickebackens IP.

Hur: Ta på dig träningskläder och bra skor 
att springa i. Det bästa är om ni byter om 
hemma. Ta med egen vattenflaska.

Vid frågor kontakta Emil Nordback, 076-0074007
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J U B I L E U M S V E C K AJ U B I L E U M S V E C K A

BRICKEBACKEN 50 ÅRBRICKEBACKEN 50 ÅR

Lördag 18 september

Tisdag 21 september

Måndag 20 september

Söndag 19 september

Kl. 14.00  Fotografering i centrum

”Vi i Brickis” 2021. 
Välkommen med!

Invigning och tårtkalas!

Tennis kl. 11.00-12.30 i 
Saxonparken.
Idrottsaktiviteter under 
eftermiddagen. 
Tipspromenad kl. 11.00. 
Plaskis, Tallrisvägen 35

Partnerskap
Simon SK

KFUM

Kl. 15.00 
Konst förr och nu – in-
vigning av utställning ut-
anför biblioteket.
Kl. 17.00 Konstvandring i 
området.

Örebro konsthall
Saxonparken: 
Brickeloppet kl. 17.00. 
Från 7 år-102 år, priser 
från ICA Maxi 
universitetet.

Partnerskap

Kl. 14.00-16.00 Saxonparken, Brickebacken

FamiljearrangemangFamiljearrangemang, Pelle Svanslöstema, 

teater och tipsrunda på Äventyrsstigen. 
Brickebackens familjecentral Partnerskap Viva tanden

2011 2016

Programmet under veckan kan komma att ändras en del. Håll utkik i sociala medier och på Föreningen Trädets hemsida. www.foreningen-tradet.se
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J U B I L E U M S V E C K AJ U B I L E U M S V E C K A

BRICKEBACKEN 50 ÅRBRICKEBACKEN 50 ÅR

Fredag 24 september

Lördag 25 september

Torsdag 23 septemberOnsdag 22 september
12.00-14.00
Kolonilottsområdet har 
öppet hus vid Granris-
vägen. Lunchwok, lokala 
grönsaker.

Partnerskap Örebro

Kl. 14.00
Kolonilottsområdet vid 
Tallrisvägen, Öppet hus. 

Örebro konsthall

13.00-15.30 
Brickebackens centrum
Seniorevent, 
små tält för information 
om seniorverksamheter,  
underhållning, förtäring 
och tipspromenad. 

16.30-18.00  
Familjearrangemang i 
Saxonparken: ”Vänstay”, 
sång och musik av barn 
från Brickebackens skola.

El Sistema

Kl. 14.30-16.00 
Bamselopp, Saxonparken. 
Loppet startar 15.00 men 
kom gärna 30 minuter inn-
an för  utdelning av num-
merlapp 

 

Brickebackens familjecentral

10.00-11.30 Saxonparken
Vänskapsdagen – arrangemang för 
Brickebackens yngre barn (förskola-lågstadiet). Parad 
från Brickebackens centrum till Saxonparken. 

Maria Lindborg, Partnerskap

Kl. 14.00-18.00, Saxonparken
Hinderbana för barn. 
(Vid regn inställt)  
Kingdom House

kl. 12.00-16.00 Brickebackens dag. Se program sista sidan!

Övrigt som händer under 
veckan:

Besök av Trainstation till 
Föreningen Trädets Fritids-

klubb.

Utflykt för Fritidsklubbsbarn.

Äventyrsläger för tonåringar.

Jubileumsmat serveras i 
skolrestaurangen 

Brickebacken.

Jubileumspris Café Brickan 
onsdagen den 22/9. Kålpud-

ding 50 kr. Anmälan.

Programmet under veckan kan komma att ändras en del. Håll utkik i sociala medier och på Föreningen Trädets hemsida. www.foreningen-tradet.se
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VVäällkkoommmmeenn  ttiillll  FFaammiilljjeecceennttrraalleenn  
ÖÖppppnnaa  fföörrsskkoollaann  

  
  
  
  
 
 

Kom och gå som du vill under våra öppettider! 
 

• Hit är du välkommen med ditt barn 0 -6 år 
• Träffa andra föräldrar och barn 
• Gipsavtryck på babyns hand & fot 
• Babymassage 
• Föräldragrupp 
• Lek, pyssel, sång, rörelse 

 
Följ BBrriicckkeebbaacckkeennss  ffaammiilljjeecceennttrraall på Facebook och Instagram där 
finns vårt veckoschema för Öppna Förskolan.  
Du kan också boka samtalsstöd hos vår kurator på 019-21 36 37 
De flesta aktiviteter har vi i nuläget utomhus på grund av pandemin. 

 
 

 
Anmäl dig till ABC föräldragrupp 

för dig med barn i åldern 3-12 år 
ABC – Alla Barn i Centrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur skapar vi harmoni, hur hanterar vi stress och konflikter i vardagen? 

En sak är säker – ingen förälder är ensam om dessa funderingar. 
 

FFyyrraa  ggrruuppppttrrääffffaarr  ppåå  BBrriicckkeebbaacckkeennss  ffaammiilljjeecceennttrraall  --  oonnssddaaggaarr  1177..0000  --  1199..3300  

 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov (uppföljningsträff 12 jan 2022) 

Vi bjuder på fika. Begränsat antal platser. 

AAnnmmäällaann  sskkeerr  ttiillll  bbrriicckkeebbaacckkeennss..ffaammiilljjeecceennttrraall@@oorreebbrroo..ssee  

TTeelleeffoonn::  001199--2211  3366  4433  
 

Välkommen till Brickebackens bibliotek i höst!  
Besök oss gärna för att låna och reservera böcker, läsa tidningen, använda våra datorer eller skriva ut. Vi har gratis 
Wi-Fi! Har du inget lånekort hjälper vi dig att skaffa ett. Biblioteket hittar du i Brickebackens centrum mittemot Trädet. 
Välkommen!

Under hösten vikarierar Kristin Hamdan 
för Ylva Nilsson på biblioteket i Brickba-
cen. Kristin har tidigare jobbat på bland 
annat universitetsbiblioteket och bibliote-
ket i Vintrosa. Hon delar gärna med sig av 
boktips för stora och små.

Den 18 aug startade ett nytt läsår på Viktoriaskolan och vi 
firade att vi fyller 20 år. Både skolan och förskolan har fått nya 
skyltar och ny logga. Vi inledde dagen med att avtäcka skyl-
ten på skolan ihop med läsårsstart för eleverna. Sedan blev 
det födelsedagsfika i alla klasser och grupper. Tack till trogna 
medarbetare som funnits med i 20 år!

Vi ser fram emot kommande 20 år och mer.

Öppettider:
Måndag: 13:00-18:00 
Tisdag:  10:00-15:00 
Onsdag:  10:00-15:00 
Torsdag:  12:00-17:00
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jobbar tillsammans med att under-
söka hur en ny slags konsthall skulle 
kunna fungera i området. Arbets-
namnet för projektet är Brickeback-
ens Konsthall. Till Brickebackens 
50-årsjubileum presenterar projektet 
två utställningar av konstnären Fikret 
Atay, en retrospektiv utställning 
med fotografier och objekt och en 
workshop med konstnären Vladimir 
Briazguine. Förhoppningen är att 
projektet ska kunna jobba vidare och 
erbjuda konstupplevelser och samar-
betsprojekt på plats även i framtiden.

I foajén utanför biblioteket bjuds 

besökarna på en nostalgitripp. Här 
bidrar Örebro konsthall med en 
utställning, där bilder från Bricke-
backens 50 år kommer visas. På mån-
dagen 20/9 invigs utställningen med 
en vernissage kl. 15.00 och under 
eftermiddagen inbjuds till konst-
vandring kl. 17.00 i Brickebacken, där 
besökare får en chans till fördjupat 
möte med den offentliga konsten.
På Brickebackens dag får du möj-
lighet att skapa konst tillsammans 
med Vladimir Briazguine som sedan 
kommer sätta samman det vi målar 
tillsammans till en tavla för att fira 
vårt jubileumsår.

Ibland är det svårt att 
vara förälder   

En kurs för dig med utländsk 
bakgrund med barn i åldrarna 
12–18 år.

”Vi är från olika kulturer men 
vi känner samma oro för våra 
barn.”

När du känner oro och håller 
på att förlora kommunikatio-
nen med ditt barn,då är Trygga 
föräldrar en kurs för dig.

Vi träffas vid nio tillfällen 1,5 
timme per gång, i grupper med 
två utbildade gruppledare. 
Kursen är kostnadsfri. Vi bju-
der på något lättare att äta.

Under kursen får du bland 
annat kunskap om:

• hur viktig du är som förälder  
för ditt barn genom att du  
lyssnar och är närvarande

• vad som är viktiga skyddsfak- 
torer i barns liv

• vad forskning säger om barns  
olika behov i olika åldrar

Kursstart: 5/10

Plats och tid: Brickebackens 
familjecentral kl.17-18:30
För mer information kontakta: 
Senada Selman 076 695 8575

Partnerskap Brickebacken

Hoppas att sommaren har varit skön 
och avkopplande för alla. Vi är redan 
i september och förhoppningsvis har 
vi en mild och solig höst framför oss. 
Nu gäller det att vi fortsätter att vara 
rädda om oss själva och varandra. 
För även om du inte är i riskgruppen 
finns det människor runt dig som 
kan vara det. Vi vet att 
det inte är enkelt, men 
vi måste alla hjälpas åt. 
Våra aktiviteter kom-
mer att fortsätta som 
vanligt. Vi anpassar oss 
till rådande omständig-
heter och gör det 
bästa av situationen. 
Under hösten erbjuder 
vi språkskola med SFI i Saxonpar-
ken varje torsdag mellan 13-16. Vid 
dåligt väder kommer vi att vara inne 
i Brickebackens familjecentral. För 
frågor ring oss gärna på telefonnum-
mer 076 696 3910. 

Örebro Konsthall och Partnerskap Örebro Brickebacken

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 6963910

Vi kommer även under hösten 
erbjuda i första hand de boende i 
Brickebacken körkortsteori i ett sam-
arbete med Emelie Lagerström som 
är utbildad trafiklärare. Vid anmälan 
måste man bli medlem i föreningen 
Trädet av en kostnad på 50 kr. För 
mer information så kan du ringa till 
Senada Selman på telefonnummer 
076 695 8575 eller Mats Dalsbro 076 
696 3910. Vår cykelskola kommer att 

starta på måndag den 6 september. 
Vi samlas klockan 13 i Brickebackens 
centrum. Vi har cyklar och hjälmar 

att låna ut. För mer info kan du 
höra av dig på telefonnummer 
076 696 3910. 
Varje torsdag kl. 13.30 har vi 
öppen träning i Saxonparken, 
alla är välkomna. Vi dåligt väder 
ställer vi in. För mer information 
kan du ringa till Senada Selman 

på telefonnummer 076 695 8575 
eller Mats Dalsbro 076 696 3910.
Följ oss gärna på instagram eller 
Facebook under namnet partnerskap 
Brickebacken där du kan följa allt 
som händer under vår regi. 
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Vecka 37
Tisdag: Cevapcici, ris, ajvar och picklad rödlök 
Onsdag: Köttfärslimpa med potatis och sås
Torsdag: Jordärtskockssoppa, efterrätt

Vecka 38 
Tisdag: Fiskgryta och potatis
Onsdag: Kålpudding, potatis, sås och lingonsylt
Torsdag: Röd linssoppa, efterrätt

Vecka 39
Tisdag: Pulled pork med tillbehör
Onsdag: Ugnsbakad lax, pressad potatis och sås
Torsdag: Het köttfärssoppa, efterrätt

Vecka 40
Tisdag: Chili con carne med ris.
Onsdag: Kalops, potatis och rödbetor
Torsdag: Spenatsoppa med ägg, efterrätt (ev. stängt)

Vecka 41 
Tisdag: Potatismos, köttbullar , sås och lingonsylt
Onsdag: Kokt torsk, potatis och äggsås
Torsdag: Potatis purjolökssoppa, efterrätt

Vecka 42
Tisdag: Pasta med kyckling sweetchili
Onsdag: Raggmunk och fläsk, lingonsylt 
Torsdag: Ärtsoppa och pannkakor, sylt, grädde

Vecka 43
Tisdag: Isterband och dillstuvad potatis
Onsdag: Stekt strömming, potatismos, lingonsylt
Torsdag: Röd linssoppa, efterrätt

HEMLAGADE LUNCHER 

Björkrisvägen 18

Vi erbjuder fritt WiFi till våra gäster!

Vi planerar att ha en 

Bytardag 
23 oktober. 

Håll utkik efter mer 
information.

65 kr inkl. bröd och kaffe på maten. Lunchen serveras mellan 11.30 - 13.30

Vi har kortbetalning!

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



11

Under sommaren 2021 har vi haft 
förmånen att bedriva en bred 
sommarverksamhet för området.
Hela sommaren har vi haft verk-
samhet vi Plaskis för områdets 
barn. Pyssel, lekar, spel, water-
slide och annat kul har erbjudits 
under vardagseftermiddagarna.
Varje onsdagskväll har det arrang-
erats ”Sommar i Saxonparken”, 
välbesökta cafékvällar med olika 
teman som pajcafé, glasscafé mm. 
Många onsdagar har man även 
kunnat köpa nygrillade hamburga-
re och pyssel och andra aktiviteter 
har funnits för barnen.
Vi har också kunnat erbjuda an-
nan verksamhet i området; bingo 
och quiz på torget, tårtbakartäv-
ling, cykelutflykt, Saxon Summer-
games, Springskytte med mera.
Vidare har vi haft fyra veckors 
dagkollo, Sommarkul, där 40 barn 
deltagit varje vecka. Uflykter till 

Svampen, Gröna Lund, 
Djupadalsbadet i Kumla, 
Yoump, Hjälmargården 
och Skara sommarland 
stod bland annat på pro-
grammet.
Dessutom har vi haft en 
del verksamhet för om-
rådets tonåringar bland 
annat en del gårdskvällar samt 
resa till Liseberg.
STORT TACK till alla besökare 
i våra olika aktiviteter och ar-
rangemang och stort TACK också  
till alla samarbetspartner som 
möjliggör all sommarverksamhet; 
Öbo, Victoria Park, Örebro kom-
mun, Partnerskap Örebro, Hy-
resgästföreningen och Den Gode 
Herdens kapell.

Sommar i 
Brickebacken



september, Brickebackens centrum.
Kl. 12.00-16.00

På scen:På scen:
Viktoriaskolan
Mikael Collin

Bollywooddans
Zombiedaddys

Daniel Kane
Med flera

Konferencier: Gabriel Berg

Med reservation för ändringar. Håll utkik i sociala medier och på Föreningen Trädets 
hemsida. www.foreningen-tradet.se

Händer på marknadsområdet:Händer på marknadsområdet:
Matmarknad
Lotteri
Områdets olika aktörer medverkar på olika sätt 
med olika aktiviteter och 
information.
Restaurang Brickebacken har 
invignigserbjudande 10%.
Konstworkshop med Vladimir Briazguine

Tivoliområdet:Tivoliområdet:
Barntivoli
Fotbollsdart 
Fiskdamm
Ansiktsmålning

25

Tack till:

BRICKEBACKENS DAG


