
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 2 2022

Med på bilderna från kolonilotterna på Tallrisvägen är: Anter Akay, Musa Aykal, Nail 
Matossian, Aref Soltani, Ahmad Didar, Ladho Begallo, Behcet Ersoy



Hej!
Jag som skriver heter Maria och 
är platschef på Actic Brickeback-
en. Vi ligger i Brickebackens bad 
och jag vill börja med att välkom-
na er alla ner till oss!
Välj att ta en liten simtur i poolen 
(alltid 32 grader varm och skön), 
kanske sitt i bastun lite och värm 
upp dig ordentligt? Eller det bästa 
av allt, ta en frivecka på gymmet! 
Jag jobbar tillsammans med mina kollegor Frida, Robin, Bella och Alex-
andra. Följ oss gärna på @acticbrickebacken på Instagram, vi är väldigt 
aktiva där och hoppas kunna motivera dig som inte redan tränar hos oss 
att komma ner och bli en av oss.
Om du är nyfiken men inte medlem, kontakta oss! Kom ner och ta en titt 
på gymmet och få en rundtur. Vi kommer även att finnas på Brickeback-
ens dag 24 september med lite tävlingar och priser.

Vår hälsa har aldrig varit viktigare och om du är en av de som säger ”jag 
borde börja träna…” så säger jag som man alltid gör ”ingen tid är bättre 
än nu”. Jag vet att det stämmer. Varmt välkommen till oss på Brickeback-
ens bad och gym!

Maria 

Nu öppnas busshållplatsen på Björkrisvägen 
Den del av Saxons väg, som är i anslutning till hållplatsen på Björkrisvä-
gen, är nu öppen för trafik. Arbetet med busshållplats Björkrisvägen är 
till stor del färdigt, men fortfarande återstår arbete med belysning och 
asfaltering av gatan. Det arbetet blir färdigt i november när hela gatuar-
betet i Brickebacken blir färdigt. 

Nu pågår arbete med busshållplatsen i Brickebacken centrum. Under 
augusti-oktober är därför Saxons väg, vid Brickebacken C, stängd. 

Detta har gjorts: 
- Busshållplatsen i södergående riktning har flyttats till norr om gång- och 
cykelbron, så att platt-
formarna nu ligger mitt 
emot varandra. Det ökar 
trafiksäkerheten genom 
att båda hållplatserna 
nu ligger i anslutning till 
en passage. 

- En ny gångbana med 
belysning intill busshåll-
platsen. 

- Cykelställ i anslutning 
till busshållplatserna. 
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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
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BrickeNytt 2022
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Stoppdatum15/2
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



BBAARRN-N-
LLOOPPPPIISS

22 oktober
Lördagen den 22 oktober 

arrangerar vi en loppmarknad 
för barnartiklar. Loppisen kom-
mer att hållas i anslutning till 

vårt café mellan tiderna 14.00-
16.00.

Bordshyra är 50 kr och du bokar 
din plats genom att ringa oss på 

telefonnummer: 

072-4543558 eller 019-213558. 
Det går också bra att mejla oss 
på info@foreningen-tradet.se
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Vi har lite annorlunda öppettider 
från och med i höst:

Måndag: 12-17
Tisdag: 10-15

Onsdag: 10-15
Torsdag: 13-18

Höstlovet - vecka 44
Under höstlovet kommer vi ha 
flera aktiviteter under veckan.
På tisdagen 1 november blir det 
Alfonskalas för att fira att Alfons 
Åberg fyller 50 år! 

Det blir dramatiserad sagostund 
med familjecentralen och El siste-
ma och sedan pyssel och fika på 
biblioteket. Sagostunden börjar 
klockan 14.30.
På torsdag eftermiddag kommer 
Caroline och Antonia till biblio-
teket fulladdade med brädspel! 
Mellan klockan 15-17 är barn från 
6 år och uppåt välkomna.

Välkomna till Brickebackens bibliotek!



Hos oss på Maxi ICA Stormarknad Universitetet kan ni köpa zucchini som 
odlas av kvinnor på Granrisvägens odlingsförening.
Det är ett fint exempel på hur vi kan göra bra hållbara aktiviteter tillsammans 
och vi ser fram emot fortsatt samarbete.
Har ni några idéer så hör gärna av er till Senada eller Mats i 
Partnerskap Brickebacken så förmedlar de vidare till mig. 
Önskar er alla en fin höst!  
//Maria Lindborg, Maxi ICA Stormarknad Universitetet

Gott samarbete

SAMHÄLLSSTÖD 
VAD KAN DU FÅ HJÄLP MED ? 

- Kontakt med myndigheter som t.ex.

- Hitta utbildning

- CV

- Söka jobb

- Vi pratar gärna med dig om det är något du funderar på

NÄR: Onsdagar mellan klockan 13.00-16.00

PLATS: Biblioteket i Brickebackens centrum 

Missa inte chansen att FYNDA! 

Secondhand 
Brickebackens centrum

Affären drivs i samverkan mellan Partnerskap Örebro Brickebacken och 
Bergslagens bistånd där vinsten går till välgörande ändamål i de sistnämndas regi.

Affärstider:

9.30-12 (mån) 13.00 – 17 (tis, tors) 

Blandade dam,herr 
och barn kläder 

från 15 kr!

Brickebackens centrum
Granrisvägen 23
Örebro

Kontakt: 
076696 3910
076 695 8575

SPRÅKCAFÉ i Brickebacken 
اللغة  CAFÉ - LANGUAGE CAFÉ -IDIOMA CAFÉ

Vi pratar svenska och dricker kaffe tillsammans och de som vill syr, stickar, virkar eller provar 
något hantverk. Vi träffas varje fredag kl. 9.30-11.30 på Café Brickan, Föreningen Trädet mitt
emot biblioteket. Partnerskap Örebro ihop med volontärer och NBV bjuder in. Alla åldrar, män 
och kvinnor är välkomna!

We speak Swedish and drink coffee together and those who want to sew, knit, work or try some 
craft. We meet every friday at 9.30-11.30 at Café Brickan, Föreningen Trädet opposite to the
library. Partnership Örebro together with volunteers and NBV invite. All ages, men and women 
are welcome!

ي اللغات مقىه  
ي ف  باكي  ي بريك   

ب السويدية، نتحدث نحن ي بما وممتعة، مفيدة اليدوية الحرف من العديد والقيام معا القهوة وشر  
ذلكي ف   

والخياطة الخياطة . 
ي  
ي 309. -11.30بي  ي الجمعة صباح كل نلتق   

بريكان مقىه ف   
شجرة جمعية -- بريكان مقىه مقابل  

. NBV كة محادثة هو و أوربرو وبلدية األحمر الصليب بي  ي مشت   
األعمار جميع من ونساء رجاال جميعا، بكمي مرحبا . 

Hablamos sueco y tomamos café juntos y aquellos que quieren coser, tejer o probar algo de 
artesanía. Nos reunimos todos los viernes de 9.30 a 11.30 en el Café Brickan, Föreningen Trädet 
frente a la biblioteca. Alianza Örebro junto con la invitación Nbv. Todas las edades, hombres y 
mujeres, son bienvenidos.

Waxaan ku hadalnaa iswiidhishka waxaan wada cabnaa 
qaxwada iyo sharaabka. Ciddii doonaysa inay wax 
toshaa waxay toli kartaa farsamooyin. Waxaan ku kulmi 
doonnaa Jimce kasta 9.30 ilaa 11.30 Cafe Brick,
nadiifinta geedka ka soo horjeeda maktabadda. Wuxuu 
ka qaybqaataa iskaashiga ka dhexeeya Örebro, Bisha 
Cas iyo NBV.Dhamaan dayarta rag iyo dumarba wey ka 
soo qeebgeli karaan.

Frågor: Hör av dig till Senada Selman, Partnerskap Örebro, e-post: 
senada.selman@orebro.se tel: 076 695 8575
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Terminen startar
igen 09/09
välkomna!
9.30 -11.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kan du tänka dig att vara 
volontär på vårt språkcafé i 
Brickebacken? 

Vi bedriver språkcafét på 
Cafe Brickan i 
Brickebackens centrum och 
har gjort det i flera år. Vi är i 
behov nu av nya ideella 
krafter för att kunna 
fortsätta med det.  

Volontärarbete innebär 
enklare språkstöd så som 
samtal, enklare 
skoluppgifter m.m. 

Partnerskap Brickebacken 
Har du frågor så kan du höra av dig till oss på telefonnummer  

076 695 85 75 

VOLONTÄRER 
SÖKES 

• Språk cafét 
hålls fredagar 
9:30-11:30 

 

• Kan du någon 
gång eller flera 
så tar vi gärna 
emot din hjälp 

 
 

Språkcafé i Brickebacken 
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Besök oss på ÖPPNA FÖRSKOLAN! 
Föräldrar/anhöriga till barn 0-6 år!                             Granrisvägen 23 

 

 
* Lek 
* Pyssel     
* Sång      
* Rörelse  
* Samtal 
* Träna svenska 
 
Vi finns för föräldrar med barn  
0-6 år men när vi är utomhus  
är alla åldrar välkomna! 
 
 
 
 
 
      

 
      

 
 

                   
 

                                          
 
 

Grundschema – OBS! vissa förändringar kan förekomma… 

Dag Tid Aktivitet 

Måndag 10–13 Pyssel och lek på Familjecentralen (0–6 år) 
Sångsamling ca: 10.15 

Tisdag 13-16 Grillning och uppdrag vid Grillplatsen på 
Äventyrsstigen. (0-6 år) - Vi går från FC 13.00 

Onsdag 13–15.30 Pyssel och lek på Familjecentralen (0–6 år) 
Sagosamling: 15.00 

Torsdag 9-12 

13-16 

Babycafé på Familjecentralen (0–18 mån)  

Pyssel och lek på Familjecentralen (0–6 år) 
Språkskola, SFI finns hos oss! 
Sångsamling ca: 15.30 

Fredag 9–12 Pyssel och lek på Familjecentralen (0–6 år) 
Sångstund med Anna ca: 10.15 

Följ oss på Facebook och Instagram (brickebackensfamiljecentral)  
där vi varje vecka lägger ut aktuellt schema. Sitter även uppsatt på  
Familjecentralens dörr, anslagstavlan vid Trädet och i BVC:s väntrum. 

  FFAAMMIILLJJEECCEENNTTRRAALLEENN  

    SSppääddbbaarrnnssmmaassssaaggee                              FFöörräällddrraaggrruupppp  AABBCC                                    SSaammttaallssssttöödd    
 

BBaarrnn  ssoomm  äärr  22--66  mmåånnaaddeerr  

Fördjup och stärk kontakten 
och samspelet mellan dig 
och ditt barn. 
 
En grupp som träffas vid 5 
tillfällen med utbildad 
instruktör. 

DDuu  ssoomm  hhaarr  bbaarrnn  33--1122  åårr    

Ibland är det svårt att vara 
förälder. Hur kan vi göra 
för att underlätta i 
vardagen? Vi har roligt och 
lär oss tillsammans. 
4 tillfällen + 1 uppföljning 
Dagtid eller Kvällstid 
 

HHeellaa  ffaammiilljjeenn  sskkaa  mmåå  bbrraa!!    

Du som är förälder och önskar 
att något i din/er situation 
skulle kunna fungera bättre 
har möjlighet att kontakta 
Familjecentralens kurator för 
samtal eller stöd i kontakt 
med myndigheter m.m. 

 
ÖÖppppnnaa  FFöörrsskkoollaann  
001199--2211  3366  4433  
brickebackensfamiljecentral@orebro.se 

Här bygger vi gemensakap! Kom och gå som du vill under våra öppettider! 

KKuurraattoorr  
001199--2211  3366  3377  
marika.kallgren@orebro.se 

  FFAAMMIILLJJEECCEENNTTRRAALLEENN  
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Björkrisvägen 18

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

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

Följ oss på:

Föreningen Trädet

foreningentradet

HEMLAGADE LUNCHER
Barndans 
start lördag 

1 oktober
Danslek,

 f. 2017-2018
kl. 14.00-14.30

Dansmix 1, 
f. 2014-2016, 

kl. 14.40-15.20

Dansmix 2, 
f. 2010-2013, 

kl. 15.30-16.30

Terminskostnad för att delta:
200 kr/deltagare för 

medlemmar,
250 kr/deltagare för icke  

medlemmar.

Välkommen att anmäla dig till 
Föreningen Trädet:

info@foreningen-tradet.se, 
070-4543558, 019-213558

LASSE LUFFARE 
ÄR PÅ VÄG TILL 

Café Brickan
Lördagen den 26 november kl 15.00

Idé, manus & medverkan: TOMMY NILSSON 

Vecka 38 19-23/9 
Tisdag: Pasta med köttfärssås
Onsdag: Stekt panerad fisk
Torsdag: Spenatsoppa med ägg, efterrätt

Vecka 39 26-30/9 
Tisdag: Lasagne
Onsdag: Rårakor med fläsk och lingonsylt
Torsdag: Ost- och broccolisoppa, efterrätt

Vecka 40 3-7/10 
Tisdag: Kyckling med bulgur och morotstsatsiki
Onsdag: Kålpudding med potatis och sås
Torsdag: Ängamat, efterrätt

Vecka 41 10-14/10 
Tisdag: Pasta med mozzarella, tomat och basilika
Onsdag: Stekt fläsk med potatis och bondsås
Torsdag: Potatis- och purjolökssoppa, efterrätt

Vecka 42 17-21/10 
Tisdag: Köttbullar med mos
Onsdag: Fiskgratäng med räkor och potatis
Torsdag: Jordärtkockssoppa, efterrätt

Vecka 43 24-28/10 
Tisdag: Pestomarinerad kyckling med ris och grönsaksspett
Onsdag: Schnitzel med potatisgratäng
Torsdag: Ärtsoppa, pannkaka



Under sommaren 2022 har vi haft 
förmånen att bedriva en bred 
sommarverksamhet för området.
Denna sommaren har vi haft 
verksamhet vid Saxonparken 
för områdets barn. Pyssel, lekar, 
spel, waterslide och annat kul har 
erbjudits under vardagseftermid-
dagarna.
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 hambur-
gare. Pyssel och andra aktiviteter 

har funnits för barnen. Vissa ons-
dagar har vi även bjudit på trevlig 
underhållning från scenen.

Vi har också kunnat erbjuda an-
nan verksamhet i området; bingo 
och quiz på torget, midsommar-

firande, tårtbakartävling, cykelut-
flykt,  guidad tur på OpenArt  och 
mycket  mera.
Vidare har vi haft fyra veckors 
dagkollo, Sommarkul, där 40 barn 
deltagit varje vecka. Uflykter till, 
Gröna Lund, Djupadalsbadet i 
Kumla, Sörbybacken med hög-

höjdsbana och Boda Borg stod 
bland annat på programmet.

Sommar i Brickebacken
Dessutom har vi haft en del verk-
samhet för områdets tonåringar 
bland annat en del gårdskvällar, 

badutflykter samt resa till Lise-
berg och Skara sommarland.
STORT TACK till alla besökare 
i våra olika aktiviteter och ar-
rangemang och stort TACK också  
till alla samarbetspartner som 
möjliggör all sommarverksamhet; 
Öbo, Victoriahem, Örebro kom-
mun, Hyresgästföreningen och 
Den Gode Herdens kapell.
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Brickebackens Dag
24 september  kl. 12-16

Välkommen till:

• Mattorg
• Ponnyridning
• Café
• Barntivoli
• Trainstationbussen

• Ansiktsmålning
• Aktörer från området
• Loppis
• Blåljuspersonal

Scenprogram:
Konferencier: Jonny Fagerman
El Sistema
Bollywooddans
Systrarna K - Barnens bästa sånger

East - Coverband, pop, disco och soul 
Viktoriaskolan
KFUM dans
Actic

Loppis - Anmäl dig till Föreningen Trädet. Eget bord=gratis, 1 bord=150 kr, 2 bord=200 kr


