
Nummer 1 2022

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.

Ett stort tack till Sörbybacken och ICA Maxi 
Universitetet! Några barn från Fritidsklubben 

fick en härlig dag här på sportlovet.
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BrickeNytt ges ut av Föreningen 
Trädet med stöd av  ÖBO och 
Victoriahem.

Ansvarig utgivare:  
Kinna Artmark  
tel. 019-213558, 
mail: kinna.artmark@ 
foreningen-tradet.se 

Redaktion: 
 Hanna Zetterdahl 
 Johan Bülow

Utgivningsplan för 
BrickeNytt 2022:

Nummer 1 
Stoppdatum 15/2
Utgivning vecka 10

Nummer 2 
Stoppdatum 30/8
Utgivning vecka 37

Julnummer
Stoppdatum 28/10
Utgivning vecka 46

Skicka material till: 
info@foreningen-tradet.se

  Partnerskap Brickebacken 
Partnerskap Örebro har genomgått en organisationsförändring som 
några av er kanske känner till. För mig personligen handlar det om att 
jag inte längre har kvar min tjänst hos er, däremot kommer jag alltid 
ha kvar er i mitt hjärta. Närheten till er som bor eller arbetar i 
området är unik, så var rädda om den. Det finns ett stort engagemang 
och mycket medmänsklighet som bidrar till gemenskap och en känsla 
av tillhörighet. 

Jag kommer även fortsättningsvis att vara engagerad i Brickebacken men nu utifrån nya arbetsuppgifter. 
Dels via Maxi ICA Stormarknad Universitetet, dels i kommunens parkenhet. Ser därför fram emot att 
fortsätta den gemensamma vandringen med er, även om jag nu har andra skor på mig… 
Säger alltså på återseende i stället för hej då 😊😊//Maria Lindborg 

Vår nya chef heter Ingólfur Tryggvason och honom kan ni nå på 019 211 019. 
Vi har under pandemin fortsatt med en del av våra verksamheter fast i mindre format. Det vi främst ser 
resultat utav är det antalet av kvinnor och män som har kommit i sysselsättning. Det är något att glädjas 
åt! Nu ser vi fram emot att återgå till det normala och jobba på tillsammans med er boende i området så 
vi kan påverka Brickebackens utveckling till det bästa möjliga. 

Tisdagar kl. 15-16 har vi våra kvinnoträningar i gång tillsammans med Maria Gustafsson. Gratis och det 

behövs ingen anmälan. 

Onsdagar kl. 13-15 finns vi på Biblioteket i Brickebackens centrum och erbjuder er samhällsstöd. Du kan få 

hjälp med att söka jobb, hitta utbildning, CV, kontakt med olika myndigheter m.m. 

Onsdagar kl. 16-17 har vi sykurs där vi bland annat syr tygväskor i färggranna tyger. Anmälan gäller på 

telefonnummer 076 695 8575. 

Torsdagar kl.13-16 finns vi på familjecentralen tillsammans med SFI Birgitta. 

Fredagar kl. 09:30-11:30 har vi språkcafé. Kom gärna förbi ta en fika med oss och träna samtidigt på 

svenska. 

Om du har vidare frågor och funderingar så får du gärna kontakta oss på telefonnummer 076 695 8575 

Dagkollo, anmälan 

öppnas vecka 14. Håll 

utkik för mer info!



3

Välkommen till  

Familjecentralen! 
Föräldrar med barn 0-6 år. 

Kom och gå som du vill under våra öppettider, ingen anmälan behövs. 
Vi leker, läser sagor, sjunger, målar, pysslar och rör på oss. 

 
 

• Gipsavtryck GRATIS 
• Babymassage – start 24 mars 
• Babycafé 0 -18 månader 
• Öppen förskola 0 - 6 år 
• SFI & Språkskola torsdagar i våra lokaler 
• HRL-utbildning  
• Föräldrakurser ABC – start april 
• Samtal och stöd 

 
Öppettider och aktiviteter 

 
Måndag 13-16 (0-6 år) Inne på Familjecentralen 
Tisdag 14-16 (0-6) Ute i skogen 
Onsdag 9-12 (0-18 mån) Babycafé på Familjecentralen 
Torsdag 13-16 (0-6) Inne på Familjecentralen SFI finns här! 
Fredag 9-12 (0-6) Inne på Familjecentralen 

 
Detaljerat veckoschema finns på Familjecentralens entrédörr,  
i väntrummet på Barnavårdscentralen (BVC).  
Varje fredag – schema för nästkommande vecka på vårt  
Instagram- och Facebook-konto: brickebackensfamiljecentral 
 

             Vi som arbetar här! 
 
 
 
 

                      Marika, Pernilla och Maria  

Under april-september utför Örebro 
kommun gatuarbete i Brickeback-
en för att anpassa och förbereda 
gatorna för ett nytt och effektivt 
kollektivtrafiksystem med snabbus-
sar. Gatuarbetet gäller framför allt 
ombyggnation av busshållplatser, 
men även gång- och cykelbanor samt 
belysning i anslutning till busshåll-

Gatuarbete i Brickebacken för att förbereda för snabbussar

platserna ses över.

Busshållplatserna Brickebacken Cen-
trum, Björkrisvägen och Tallrisvägen 
byggs om en i taget för att bibehålla 
en god framkomlighet under ar-
betet. Busshållplats Granrisvägen 
tas bort, eftersom den ligger nära 
busshållplats Brickebacken C. Det 

kommer inte byggas egna busskör-
fält, utan bussen kommer använda 
samma vägar som övriga fordon.

Läs mer om arbetet och hur det på-
verkar dig som trafikant på orebro.
se/snabbussar



4

Men nya ÖBO-appen är vi 
alltid med dig!
Vill du felanmäla något i din bostad, 
boka tvättid eller nå vårt kundcenter?

I den nya 
ÖBO-appen 
samlar vi flera 

funktioner på ett 
ställe. 

Appen finns att 
ladda ned via app 

store eller google 
play och på vår hemsida har vi 
de vanligaste frågorna och svaren om 
ÖBO-appen!

Tänk på att det bara är hyresgäster 
hos ÖBO som kan använda funktio-
nerna i appen.  
Vill du som ännu inte bor hos ÖBO 
till exempel söka en lägenhet, gör du 
det bäst via vår hemsida: www.obo.
se

På gång i Brickebacken
Det händer mycket under 2022 i 
Brickebacken. En del av våra projekt 
kommer avslutas under året medan 
nya projekt påbörjas. Vi förnyar stän-
digt vårt område.

Det här är en del spännande saker 
som pågår eller som planeras starta 
under 2022.

Badrumsrenoveringar
Vi fortsätter med badrumsrenove-
ringarna på Tallrisvägen 22-38 och 
Granrisvägen 25-27.

Nyproduktion av garage och 
Carportar
På Tallrisvägen 22-38 fortsätter vi 
med nästa etapp.

Utemiljö
Vi påbörjar arbetet med nya gårdar 
på Tallrisvägen 22-38 och fortsätter 
arbetet med nya uteplatser på Gran-
risvägen 1-17.

Tillval- ett mervärde för dig som 
hyresgäst
I Brickebacken har du som hyresgäst 
möjlighet att välja inglasning av bal-
kong eller framsida som tillval.  
Vi erbjuder dessutom våra hyresgäs-
ter att som tillval välja både diskma-
skin, torktumlare och tvättmaskin.

Kontakta oss 
gärna om du är 
intresserad av 
våra tillval så 
berättar vi mer.

Böjligheter Möjligheter
28 MAJ | ÖREBRO Biljetter

60 kr per person, kommer 
inom kort på tickster.se

Tid:11:00 & 14.00 
Längd: 50 min

Åldersgrupp: 0-5 år
Plats:Brickebacken Trädet, 

Örebro

Historien grenar ut sig som ett 
lövverk, sticker iväg och varvas med 
dans, sång och musik. Former och 
rörelser får ett eget liv när föreställ-
ningen ges fritt spelrum i barnens 
fantasi. Där en ser en elefant ser den 
andra en tunnel att krypa igenom, 
någon en båt och en annan en gunga. 
En skulptur byggs upp och byggs om 
och blir någonting annat. Ett öga 
betraktar dig en stund för att sedan 
försvinna. Dansarna balanserar, 
gungar och studsar mot varandra som 
färgsprakande, dansande flipperkulor 
och singlar mot marken som en liten, 
lätt fjäder.

TEATER
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Victoriahem inför systemet indi-
viduell mätning och debitering 
(IMD) av vatten i 400 lägenheter 
i Örebro. Det kommer att gynna 
såväl miljön som hyresgästerna, 
menar Pierre Lundberg, områdes-
chef för Victoriahem i Örebro.

40 procent av Sveriges energi-
förbrukning kommer från fast-
ighetssektorn. Som en stor fast-
ighetsägare har vi ett ansvar för 
att minska vårt klimatavtryck och 
även en stor möjlighet att bidra 
till minskade utsläpp. I Örebro har 
vi arbetat med många energibe-
sparande åtgärder. Och nu är det 
dags att införa IMD.
– Vi hoppas att kunna minska vat-
tenförbrukningen med nästan 30 
procent när vi installerat IMD i alla 
våra fastigheter i Brickebacken, 
säger Pierre Lundberg.
IMD innebär att vi mäter förbruk-
ningen av varmt och kallt vatten i 
varje enskild lägenhet och varje 
hushåll betalar för det vatten just 
de förbrukar. Med dagens system 
betalar alla hyresgäster lika myck-
et, oavsett hur mycket vatten de 
använder.
– En mängd vatten ingår i hyran. 
En hyresgäst som använder min-
dre vatten än vad som ingår, får 
tillbaka pengar. Den som använder 
mer, får betala lite mer. Vi har tidi-
gare genomfört liknande projekt i 
andra städer i landet. Nyköping är 
ett väldigt gott exempel där hela 
80 procent av hyresgästerna får 
pengar tillbaka på sin hyra, säger 
Pierre Lundberg.
Den 1 mars startar systemet i vårt 
största bestånd i Brickebacken 
med 400 bostäder. Hyresgästerna 
har då kunnat kontrollmäta sin 
vattenförbrukning i två månader. 
– Vi har redan installerat snålspo-
lande duschmunstycken i alla 

lägenheter, vilket ger hyresgästerna 
goda förutsättningar för att spara 
vatten, berättar Pierre Lundberg.
Systemet används redan av Örebros 
allmännyttiga bostadsbolag och är 
framförhandlat med Hyresgästfören-
ingen.
– Det känns extra roligt att vi har ett 
stort stöd av Hyresgästföreningen 
som även de ställer sig väldigt posi-
tiva till detta. Det är en win-win för 
alla om vi får ner vattenförbrukning-
en och i Örebro finns det en stor po-
tential för det. Det känns riktigt bra, 
avslutar Pierre Lundberg.

För mer information, kontakta: 
Pierre Lundberg, områdeschef för 
Örebro, 070-787 99 65, 
pierre.lundberg@victoriahem.se 

Jonatan Öhman, kommunikations-
chef, 073-141 77 47, jonatan.oh-
man@victoriahem.se  

Kort om Victoriahem 
I början av januari 2022 förenades 
Victoria Park och Hembla under det 
gemensamma  
varumärket Victoriahem. Tillsam-
mans tar vi hand om 38 000 familjers 
hem i 30 kommuner,  
från Uppsala i norr till Trelleborg i sö-
der. Vårt fokus är att långsiktigt äga, 
förvalta och rusta  
upp bostäder i miljonprogramsom-
råden, samtidigt som vi bygger fler 
bostäder. En tät dialog  
med de boende och samverkan med 
andra samhällsaktörer är centralt i 
vår verksamhet. 
I Örebro äger, förvaltar och utvecklar 
vi bostadsområden med över 600 
lägenheter i Brickebacken och Var-
berga. Läs mer på victoriahem.se

Victoriahem inför individuell mätning och debitering av vatten i Örebro

Områdeschef: Pierre Lundberg



Vi erbjuder fritt WiFi till våra gäster! Vi har kortbetalning!
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HEMLAGADE LUNCHER

Björkrisvägen 18

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

Vecka 9 28/2-6/3
Tisdag: Kyckling sweet chili, pasta 
Onsdag: Kalops, potatis och rödbetor 
Torsdag: Grönsakssoppa, efterrätt

Vecka 10 7/3-13/3
Tisdag: Pasta, tomatsås 
Onsdag: Fiskgratäng, potatismos 
Torsdag: Gulaschsoppa, efterrätt

Vecka 11 14/3-20/3
Tisdag: Brickans hamburgare, klyftpotatis 
Onsdag: Stekt kyckling, ris, curry 
Torsdag: Potatis- och purjulökssoppa, efterrätt

Vecka 12 21/3-27/3
Tisdag: Pasta, laxsås 
Onsdag: Lasagne 
Torsdag: Ängamat, efterrätt

Vecka 13 28/3-3/4
Tisdag: Köttbullar, potatis, sås och lingonsylt 
Onsdag: Stekt panerad fisk med potatis och remouladsås 
Torsdag: Kycklingsoppa, efterrätt

Föreningen Trädet! 
Du har säkert sett de blå jackorna eller de knallgröna hoodtröjorna ute i området och i Saxonparken, framför allt under 
sommarhalvåret. Har du kanske ätit en lunch i vårt café eller fått grovsopor hämtade? Men vilka är vi och vad gör vi mer?

Ja förutom ovan nämnda så gör vi ju 
denna fina tidning som du nu håller i 
din hand. 
Föreningen Trädet har funnits här i 
Brickebacken i 35 år med en histo-
ria som sprang ur ett önskemål från 
de boende om att få tillgång till en 
mötesplats för alla åldrar. Allt börja-
de i liten skala med ideella krafter 
och stöd från den då,  kommunalt 
drivna fritidsgården. Några år flöt 
förbi och snart kunde skottet Trädet 
stå på egna ben och tog över fritids-
gårdsverksamheten från kommunen 
samt fick eget arbetsgivaransvar. 
Sedan dess har Trädet växt och 
förgrenat sig. Verksamheterna har 
blivit fler och personalstyrkan har 
växt till nio stycken heltidsanställda.
Eftersom verksamheterna är många 
och kan vara ganska olika är vi på 
plats större delen av dygnets timmar.
Café Brickan är hjärtat och vår mest 
välbesökta mötesplats. Där huserar 
Ullis och lagar otroligt god mat åt de 
som kommer och lunchar eller fikar.
Caféet är öppet både dag- och kvälls-
tid de flesta dagar i veckan och från 
14.00 på lördagar under terminerna.
Kl 13.45 tar barnen över och vi 
öppnar fritidsklubben. Fritidsklubben 
är en öppen verksamhet för barn i åk 
4-6, som är öppen fem eftermidda-
gar i veckan. Vi erbjuder barnen en 
mängd olika aktiviteter som skapan-
de, bakning, idrottshallen för att 
nämna några.  
Föreningen Trädets ungdomsverk-
samhet är en stor bit som tar mycket 
tid i anspråk. Vår fritidsgård är öppen 
sex kvällar i veckan med lite specialv-
erksamhet på måndagar och torsda-
gar. Måndagskvällar ägnas åt studier. 
Områdets ungdomar får då komma 
och få hjäp med läxor och skoluppgif-
ter. Då får vi hjälp av Örebro univer-
sitet som kommer med studenter 
som extra stöd. På torsdagar delar vi 
varannan vecka och  har vi öppet för 
åk 6 och 7 och varannan vecka för 
gymnasieungdomar år 1-3. 
Vi har även ett sambarbete med 

Följ oss på:

Föreningen Trädet

foreningentradet



7

Stickgrupp-måndagar i Café Brickan kl. 13-15

Välkommen med i vår stickgrupp. Vi träffas på 
måndagar kl. 13-15 och stickar alster som sedan 
skickas till behövande familjer och barn i Lettland. 
Det finns plats för fler!

Föreningen Trädet! 
Du har säkert sett de blå jackorna eller de knallgröna hoodtröjorna ute i området och i Saxonparken, framför allt under 
sommarhalvåret. Har du kanske ätit en lunch i vårt café eller fått grovsopor hämtade? Men vilka är vi och vad gör vi mer?

Almbyskolan 2-3 dagar i veckan där 
vi finns med i elevcaféet och på 
raster.
Sommarhalvåret är den tid då vi 
växlar upp ytterligare. Under solens 
strålar träffar vi er under onsdags-
kvällar i Saxonparken med café, grill 
och olika arrangemang. Vi finns på 
torget med bingo och pyssel, vi gör 
familjeresor till mysiga platser runt 
om i länet. 
Den andra halvan av personalstyrkan 
har dagkollo för barn i åldern 10-13, 
Sommarkul. Med ca 40 barn gör de 
utflykter och hittar på en mängd 
aktiviteter under fyra veckor på 
sommarlovet. Därutöver har vi viss 
verksamhet för områdets tonåringar 
samt handleder 30-talet ungdomar 
som får feriepraktik (sommarjobb) 
via Örebro kommun.
Nu har vi talat om lite om verksam-
heten på vardaglig basis, men det 
är inte slut riktigt än. Du har säkert 
vid något tillfälle besökt Valborgs-
mässofirande i Saxonparken eller 
Brickebackens dag, som är vårt stora 
arrangemang på hösten. Där är vi 
inte ensamma att arrangera utan har 

stor hjälp av flera samarbetspartners. 
Må hända har du barn och besökt 
våra bytardagar? Där förmedlar vi 
barnkläder och barnartiklar från ca 
100 säljare. Det är roliga dagar där 
besökarna kan fynda jättefina saker 
för nästan ingen kostnad. Överskot-
tet från bytardagarna skickar vi till 
Lettland och hjälporganisationen 
Hope for families. 
 
Kanske har du gästat vårt traditio-
nella julbord i december? Besökt oss 
en tidig luciamorgon och njutit av 
stämningsfullt luciatåg och lussefika? 
Bokat ett barnkalaspaket som våra 
fantastiska ungdomar fixar?
Vi erbjuder även olika typer av 
mindre arrangemang vissa lördagar i 
Café Brickan, gruppverksamhet (t ex 
barndans) med mera.
Föreningen Trädet  handlar inte bara 
om vad vi kan göra för er i Bricke-
backen utan lika mycket om vad ni 
har för egna ideer och tankar. Vi 
förfogar över mycket bra mötesloka-
ler och andra möjligheter att skapa 
verksamheter som ni önskar att driva 
eller delta i.
  

Vi som jobbar på Trädet:

Johan Bülow, Jack Amno 

Kinna Artmark

Schmoni Barhanne, Lukas Edewald

Hamza Ibrahim

Ulrika Holm-Kurvinen

Hanna Zetterdahl, Julia Alan
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Barnkläder, stl 
40-170, barnskor, 

leksaker mm.

Gilla oss på 
Facebook!

OBS! DU MÅSTE VARA ANMÄLD INNAN INLÄMNING!  ENDAST KONTANTER eller SWISH.

Lördagen den 26 mars kl. 10.00-13.00

 99    stl. 74/80  20 kr  ”Jacka”

Föreningen Trädet: tel. 019-213558/072-4543558   
E-post: info@foreningen-tradet.se  Hemsida: www.foreningen-tradet.se

Varmt välkommen!

BytardagBytardag
Brickebackens centrum

På grund av platsbrist är det inte tillåtet att ta med sig barnvagn in i försäljningslokalen.
Vi erbjuder gratis bevakad barnvagnsgarderob i anslutning till Bytardagen.

Inlämning till försäljning hos Föreningen Trädet:
Torsdag 24/3 kl. 17.00-19.00
Fredag 25/3 kl. 10.00-17.00

Du som vill sälja!
Alla som vill lämna in saker till bytardagen 
måste ha ett inlämningsnummer.  
Det får du genom att ringa eller maila till 
Föreningen Trädet. Nummer släpps 1 mars!

OBS! Du får lämna in max 6 st papperskassar 
totalt med vår- och sommarbarnkläder stl 40-
170, barnskor och leksaker.
Allt som lämnas in ska vara helt och rent!

Märk det du vill sälja med frys/maskeringstejp 
och skriv ditt nummer som du fått vid anmälan, 
ringa in numret och skriv storlek och pris 
se ex. nedan:

Se till att tejpen sitter ordentligt! Tvådelat samt 
skor och stövlar fästs ihop ordentligt.

10 % av det som sålts och även allt som inte 
hämtats går till välgörande ändamål 
(framförallt till behövande i Lettland).

Artiklar som ej sålts kan hämtas efter att 
försäljningen upphört. Du sorterar själv ut det 
som är ditt mellan kl. 13.30-14.00. Dina 
pengar kan hämtas eller swishas tisdag-fredag 
(8.00-20.00) nästkommande vecka.

Artiklar som är trasiga, smutsiga eller avviker 
från storlek eller säsong kommer ej att läggas 
fram.

Självklart är Du välkommen att fynda, även om 
Du inte själv lämnar in något till försäljning.

Barnkläder, stl 
40-170, barnskor, 

leksaker mm.

Lördagen den 26 mars kl. 10.00-13.00

BytardagBytardag
Brickebackens centrum

Seniornet är en förening där medlemmar hjälper varandra att förstå och 
använda internet och digital teknik. Under våren inleder vi ett samarbete 
med Frivillig och hälsofrämjande enheten i Örebro kommun. 
Vill du eller någon i din närhet prata 
om krånglig teknik med oss? 
Besök vår webbsida för kontaktuppgifter: 

www.orebro.seniornet.se 
Du kan även mejla till: 
orebro@seniornet.se
Hjälpen är helt kostnadsfri och kräver 
inte medlemskap i vår förening. 
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Örebro bibliotek 

Sagodiplom  

- för förskolor, familjer och enskilda barn, från 0 till 6 år 

Välj tio böcker från vår Läsinspirationsboklista 2022 och få ett Sagodi-
plom! 
 
Du kan läsa böckerna under vilken tid som helst på året. Vi kommer att ha en spe-
ciell utdelningsdag för att dela ut diplomen. En på våren och en på hösten. Anmäl 
dig till dessa utdelningsdagar på ditt närmaste bibliotek! 
 
Läsinspirationslista hittar du i ditt närmaste bibliotek eller på vår hemsida:  
Örebro bibliotek./Barn &Unga/Sagodiplom 
 
Är det något du vill fråga om? nada.novovic@orebro.se  &  mazen.mohamad@orebro.se  
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll dig uppdaterad inför evenemanget på 
bibliotek.orebro.se eller ring 019-21 21 48. 

bibliotek.orebro.se 

 
 
 
 

 
 
 

                                      - för förskoleklass och årskurs 1-2  
 
Läs tio böcker från vår lista Förskoleklass & Åk 1-2 och få ett Läsdiplom! 
Läs igenom Läsdiplomlistan och bestäm dig vilka tio böcker du ska läsa.  Skriv upp vilka böcker 
du har läst. Listan med lästa böcker lämnar du till Haga bibliotek som ser till att du får ditt 
diplom. 
Du kan läsa böckerna under vilken tid på året som helst.  
Vi på Örebro bibliotek bjuder på Bibblans bio med någon spännande film till varje skolklass 
som medverkar i Läsdiplom. I samråd med bibliotekspersonal det kan vara någon annat aktivi-
tet utom filmvisning, till exempel, bokprat med boklotteri! 
 
Läsdiplomlistan Förskoleklass & Åk 1-2  hittar du i bibliotek eller på vår hemsida: Örebro 
bibliotek/Barn & Unga Läsdiplomet.  
 
Är det något du vill fråga om? nada.novovic@orebro.se, mazen.mohamad@orebro.se  
och marie.gilbertsson@orebro.se 

Örebro bibliotek 

bibliotek.orebro.se 

Läsdiplom  

Läsdiplom

Örebro Bibliotek

 - för förskoleklass och årskurs 1-2
Läs tio böcker från vår lista Förskoleklass & Åk 1-2 och få ett Läsdiplom! 
Läs igenom Läsdiplomlistan och bestäm dig vilka tio böcker du ska läsa.  Skriv upp vilka böcker du har läst. Listan med 
lästa böcker lämnar du till Haga bibliotek som ser till att du får ditt diplom.  
Du kan läsa böckerna under vilken tid på året som helst.   
Vi på Örebro bibliotek bjuder på Bibblans bio med någon spännande film till varje skolklass som medverkar i Läsdiplom. I 
samråd med bibliotekspersonal det kan vara någon annat aktivi-tet utom filmvisning, till exempel, bokprat med boklotteri! 
Läsdiplomlistan Förskoleklass & Åk 1-2  hittar du i bibliotek eller på vår hemsida: Örebro bibliotek/Barn & Unga 
Läsdiplomet. 

Är det något du vill fråga om? nada.novovic@orebro.se, mazen.mohamad@orebro.se och marie.gilbertsson@orebro.se

HEJ SENIOR!
Vi vill få dig att känna gemenskap, 
glädje och trygghet.

Du kan vända dig till oss om du exempelvis vill:

�  delta på någon aktivitet, 

�  få tips eller hjälp att sköta din hörselutrustning, 

�   själv bli eller få kontakt med en volontär, 

�   ta del av, eller själv vara en del av kulturutbudet för seniorer, 

�   få tips på sysselsättning och mötesplatser, 

�   prata om hur du har det hemma – 
      vad som får dig att må bra och få stöd för att nå dit!

KONTAKTA OSS 
019-21 44 07 kl. 9–12 eller seniorlotsar@orebro.se

MER INFORMATION
orebro.se/senior under rubrik Aktiviteter och hälsa

FOTO: SOFIA BYSTRÖM/SCANDINAV

orebro.se/senior
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El Sistema Örebro är en social 
musikprofil som har funnits på 
Brickebackens skola sedan 2018. 
El Sistema är en global musik-
rörelse som ger barn och unga 
möjlighet att spela och sjunga 
tillsammans i orkester och kör. 
Varje barn, från 5-åringarna på 
Byggklossens förskola till åk 3 på 
Brickebackens skola, träffar oss 
lärare på El Sistema två gånger i 
veckan. De får då undervisning i 
kör, musikteori, blåsinstrument 
och rytmik. 

Vi vill att så många barn som möj-
ligt ska få chansen att sjunga och 
spela, och upptäcka glädjen i det! 
Därför kan barnen från åk 2 och 
uppåt välja att spela med oss på 
fritiden också. 

Brickeblås
Brickeblås är skolans egen blå-
sorkester! Vi spelar tvärflöjt och 
trumpet, lär oss noter, följa en 
dirigent och att spela tillsam-
mans.  Åk 2 träffas på tisdagar 
och onsdagar 13.45-14.15, åk 

3-4 träffas tisdagar och onsdagar 
14.30-15.10. 

Brickekör
I Brickekör träffas vi som går i åk 
3 och 4 och sjunger sånger och 
tränar rösten. Vi övar på månda-
gar 14.30-15.10. 
Om du har ett barn som vill vara 
med och spela eller sjunga, som 
går i åk 2, 3 eller 4 på Brickeback-
ens skola så går det bra att kon-
takta oss via ditt barns lärare på 
skolan. 
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Vi finns mitt i Brickebackens centrum och är en del av Almby församling, Svenska 
kyrkan. 
Vid kapellet finns affisch med veckans tider. 
 
• Mässa (gudstjänst med nattvard) på torsdagar kl 18 och söndagar kl 16. 
 Kontakt: Johan Armö, 019-154746
• Öppet hus kl 10-12 på tisdagar. Vi samlas runt kaffeborden för 
 gemenskap och samtal. 
 Kontakt: Pernilla Ljungberg, 019-154705 
• Pilgrimsgruppen, ca en lördag förmiddag/månad. Vi samtalar om vår tro och vandrar tillsammans. 
 Kontakt: Martin Liimatainen, 0723-289928
• After school för åk 1-3, måndagar kl 13.30-15.30. Start 28/2. 
 Anmälan till per.malmros@svenskakyrkan.se 
 Kontakt: Per Malmros, 019-154777

Webbsida: www.svenskakyrkan.se/almby 
E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se 

ÅLDER: ÅRSKURS 1-3  
START: 28 FEBRUARI  
ANMÄLAN: ANMÄL DIG GENOM ATT MEJLA 
TILL: marlina.walter@svenskakyrkan.se

After School Brickebacken 
kom och häng i kapellet! 
Kom till Den gode herdens kapell i Brickebackens 
centrum på måndagar och häng med oss! 
Vi spelar spel, pysslar, käkar mellis och avslutar med 
en kort andakt!

www.svenskakyrkan.se/almby

AFTER SCHOOL MÅNDAGAR 13:30-15:30

Välkommen Den gode herdens kapell!



VALBORG IVALBORG I  
BRICKEBACKENBRICKEBACKEN

Lördag 30 april Lördag 30 april 
Saxonparken

Start 18.00

Brasa
Café
Hamburgeförsäljning
Lotteri
Chokladhjul 
Fiskdamm

Vårtal av
Elenor Sollerman

Arrangörer: Föreningen Trädet, 
Hyresgästföreningen och 
Brickebergskyrkan

Insamling till ”Hope for families”

(Organisation i Lettland som hjälper behövande barn och familjer)


