
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 2023

SPORTLOV
Under sportlovet hade vi olika 
aktiviteter för Trädets fritids-
klubbsbarn. Bilderna ni ser här 
var från vår pyssel- och bakdag.

De andra dagarna var det aktivite-
ter som bad, tårttävling och film.
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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 2023
Nummer 1  
Stoppdatum 20/2
Utgivning vecka 10 
 
Nummer 2  
stoppdatum 29/8 
utgivning vecka 37
 
Julnummer 
Stoppdatum 27/10
Utgivning vecka 46

Skicka material till: 
info@foreningen-tradet.se

Inte alla våra hyresgäster som bor i Brickebacken i Örebro har bil men behö-
ver ändå storhandla ibland. Vi behöver alla ta vårat ansvar, bli mer klimats-
marta och minska våra utsläpp. 
 

När dessa två tankar slogs ihop så kom vi på idén om en el-lådcykel som våra 
hyresgäster kan låna gratis när de ska iväg och handla. 
 

Tillsammans med ICA Maxi Universitetet i Örebro har vi i  ett pilotprojekt där-
för köpt vi in en el-lådcykel som nu finns tillgänglig för någon som bor i våra 
416 lägenheter i Brickebacken..  
 

Bättre service för våra hyresgäster och minskade utsläpp – det är förhopp-
ningen att resultatet av detta pilotprojekt blir. 
 

Bokar cykeln gör våra boende genom samma app som används för att boka 
sin tvättstugetid. Ett smart sätt att ta tillvara på redan befintlig teknik i fastig-
heten.

Information om kameror i området
Sedan 25/1 finns en kamera uppsatt i Brickebacken centrum. Det är polisen 
som står för den kameran och för närvarande är beslutet att den ska vara 
kvar där i tre månader. Syftet är att öka tryggheten i centrum. 

Utöver den i centrum kommer det bli en utökning av kameror i Brickebacken 
på sikt. Finns inget exakt datum men man är i inledningsfasen och har börjat 
se över kameraplaceringar runtomkring i området. Antalet kameror och pla-
ceringarna avgörs av polisen efter samtal med berörda aktörer i stadsdelen 
och utgår från att platsen för kameran skall leda till ökad trygghet.  

Vad kamerorna filmar avgörs innan de sätts upp. En intresseavvägning kring 
integritetskränkning görs och beslut om maskning och begränsning av an-
vändning om så behövs utifrån den avvägningen. Vid varje montering kom-
mer även skyltar upp om att området kamerabevakas.

Sedan tidigare finns kameror uppsatta av polisen i City, Oxhagen, Vivalla och 
Varberga bland annat. 

Ingolfur Tryggvason Enhetschef, Partnerskap Örebro Brickebacken/Oxhagen/Varberga 



Det var glädje och skratt hos publi-
ken när drama och musikeleverna 
i klass 8-9 spelade barnteater för 
förskolan och lågstadiet. 

I förställningen fick vi möta Pippi, 
Emil och Madicken som gamla på 
film och sedan se dem som unga i 
teaterstycken blandat med allsång.

Även slöjd- och bildeleverna var med 
och bidrog genom bl.a. sömnad av 
Pippikläderna och skapande av Pippis 
lampa som gick att gunga i.

Hela föreställningen slutade med att 
alla i publiken fick en guldpeng från 
Pippis kappsäck.

Glädje och skratt på Viktoriaskolans barnföreställning!

Det bästa var när Pippi hängde i lam-
pan, busade med Prussiluskan och 
när Madicken hoppade från taket 
enligt några elever i klass 2 och 3.
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Vi vill att Brickebacken ska vara den 
bästa platsen att bo- och växa upp 
på. 
Under flera år har vi bjudit in våra 
hyresgäster en gång om året för en 
gemensam trygghetsvandring till-
sammans med oss. Vi vet att trygg-
hetsfrågan är jätteviktig för er, men 
att ni har andra saker att också hinna 
med på kvällarna. Vi märker att färre 
och färre hyresgäster har möjlighet 
att delta vid de trygghetsvandringar 
vi bjuder in till.

Vi vill ändå lyssna på er och höra hur 
ni upplever Brickebacken för det är 
ni som är experter på att bo här och 
det är för er tryggheten är allra vikti-
gast.

I år har vi testat 
en annan metod 
för att få in era 
tankar och syn-
punkter kring 
tryggheten. Vi 
har bjudit in er att berätta för oss 
genom att ringa eller e-posta. Vill ni 
hellre att vi kommer hem till er och 

träffas på plats, så gör vi gärna det. 
Det viktigaste är att vi får del av era 
tankar kring tryggheten i Brickeback-
en. Vår viktigaste källa för att kunna 
prioritera vårt arbete kommer från 
er, våra hyresgäster som bor och 
lever här och alla andra aktörer som 
jobbar och vistas mycket här. Trygg-
hetsfrågan är alltid aktuell för oss 
och den handlar både om fysiska åt-
gärder som att hålla området välskött 
eller se till att belysning fungerar. 

Tryggheten i ett område påverkas 
också av att man känner en gemen-
skap med grannar och där är alla 
som bor och verkar i ett område lika 
ansvariga. Ett ”hej” till en granne 

eller någon man möter på cy-
kelvägen kan faktiskt påverka 
tryggheten och känslan för 
området upplevs.

Tack till er som svarat i vår 
kundenkät

I dagarna får vi resultatet från vår 
kundenkät. Det är en sammanställ-
ning av vad ÖBOs hyresgäster tycker 

Vi vill veta vad ni tycker om 
tryggheten i Brickebacken

i olika 
frågor 
som 
bland 
annat 
trivsel, 
lägen-
heten och trygghet. Många lämnar 
dessutom fritextsvar som är till stor 
hjälp för oss som arbetar med att 
utveckla området. Tack vare er som 
svarar i vår kundenkät eller på andra 
sätt delar era åsikter till oss, kan vi 
fortsätta lägga våra resurser där de 
gör störst nytta.

Tack till alla er som svarat i vår kun-
denkät. Ni hjälper oss att bli ännu 
bättre!

 

 



Partnerskap Brickebacken
Hjälp med att fylla i blanketter 
eller söka jobb:
Varje onsdag finns vi på Biblioteket 
i Brickebackens centrum där du kan 
få hjälp med olika samhällsfrågor. Vi 
finns i biblioteket onsdagar mellan 
kl. 13–15. Du kan också hitta oss 
måndagar, tisdagar och torsdagar i 
Second Hand butiken som vi driver 
ihop med Föreningen Trädet.

Träna svenska:
Fredagar kan du träffa oss på språk-
caféet på Café Brickan i Brickeback-
ens centrum mellan 09:30-11:30. 
Hit är du välkommen för att träna 
svenska på ett enkelt sätt. Vissa har 

med sig 
läxor från 
skolan som 
de behöver 
hjälp med, 
vissa är rena 

nybörjare. De volontärer som finns 
på plats ger stöd på det sätt som 
behövs.

Odling:
På Granrisvägen nedanför Viktoria-
skolan har vi odlingslotter som drivs 
främst av kvinnor från området. Just 
nu har vi några lediga odlingslotter. 
Vill du lära dig odla och samtidigt 
vara en del av vår härliga gemenskap 
så kan du höra av dig till Senada 
Selman på 076 695 8575. 

Senior:
Vissa onsdagar kommer du träffa 
Mats Dalsbro och Senada Selman på 
seniorträffar. Andra dagar kommer 
du få träffa Örebro kommuns senior-
lotsar som välkomnar er på seni-
oronsdagar. 

12 april Sittgymnastik med Partner-
skap Brickebacken 

26 april 13.30 Allsång, alla kan 
sjunga!  
14.00-15.30 Besök av syn- och hör-
selinstruktörer Rådgivning och enk-
lare service av syn- och hörselhjälp-
medel

31 maj 13.30 Digital föreläsning “Fy-
sisk aktivitet” av Tina Modin folkhäl-
sosamordnare RF-SISU Örebro län ca 
14.00 balanspass med Sofia.
 

14 juni Avslutning med musikunder-
hållning Drop-in utan föranmälan, 
max 25 deltagare/gång.

För övriga frågor kan du alltid ringa 
till någon av oss: 

Mats Dalsbro: 076-6963910  
Senada Selman: 076-6958575  
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Kom och gå som du vill under våra öppettider! 
Vi leker, sjunger, pysslar, läser sagor & mycket mer!   
Fika finns att köpa eller ta med eget! 

 

✓  Läs SSvveennsskkaa när du är föräldraledig på torsdagar med SFI-lärare 

✓  Var med i en SSppääddbbaarrnnssmmaassssaaggeeggrruupppp för barn 2-6 månader 

✓  Gå i en FFöörräällddrraaggrruupppp du som har barn 2,5 – 12 år 

✓  Gratis gipsavtryck – Hand & Fot – för de yngsta barnen!  

✓  Våra öppettider lägger vi ut varje fredag em. på  
      Sitter även på vår dörr och i väntrummet vid BVC 

 

 
                            Familjecentralen, Granrisvägen 23, i Centrum 
                                          TTeell::  001199--2211  3366  4433  
                     brickebackensfamiljecentral@orebro.se 

BBeehhöövveerr  dduu  ssaammttaallaa  mmeedd  nnååggoonn  oomm  fföörräällddrraasskkaappeett??  
Familjecentralens kurator Marika jobbar förebyggande, kom gärna  
med dina funderingar innan de växer och blir stora frågor. 
GGrraattiiss,,  ttyyssttnnaaddsspplliikktt,,  iinnggeenn  ddookkuummeennttaattiioonn  &&  iinnggaa  llåånnggaa  vväänntteettiiddeerr!!  
TTeell::  001199--2211  3366  3377  

 

VÄLKOMMEN TILL ÖPPNA FÖRSKOLAN! 
 

VVuuxxnnaa  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  bbaarrnn  00--66  åårr  VVuuxxnnaa  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  bbaarrnn  00--66  åårr  



Leksaksbibliotek i Brickebacken
Partnerskap Örebro Brickebacken kommer att starta upp ett leksaksbiblio-
tek i samma lokaler som vi bedriver secondhandbutik.

Vi skulle behöva ha in fler leksaker till utlåning inför uppstarten. Just nu får 
vi inte den mängd vi behöver för att kunna starta upp. Vi riktar oss till mål-
gruppen 0-8 år och vi tar emot främst leksaker i alla storlekar och former.  
Vi har fått in en hel del spel och pussel och vi vill gärna få in riktiga leksaker.  
Bra saker som du själv skulle kunna tänka dig att låta ditt barn använda.

Har du något hemma som du vill skänka så kan du göra det hos oss i buti-
ken i Brickebackens centrum måndagar kl. 9.30-12 eller tisdagar och torsdagar kl. 13-17. Du kan även kontakta oss på 
senada.selman@orebro.se eller mats.dalsbro@orebro.se. Vi nås även på mobil: Senada 076 – 695 85 75 eller Mats 
076 – 696 39 10.

5

Ny bibliotekarie på 
Brickebackens bibliotek

Isabella 
Ekman 
började 
arbeta 
på bib-
lioteket 
den 15 
januari 
i år. 
Isabella 
är 28 år, 
uppväxt 

i Lidköping och tog examen vid bibli-
otekshögskolan i Borås 2020. Nu bor 
hon i Örebro tillsammans med katten 
Edith. Tidigare arbetade hon på ett 
gymnasiebibliotek i Karlskoga.

Ommöblering på Brickebackens 
bibliotek
Under vecka 5 och 6 möblerade vi 
om inne i biblioteket. 

Läsplatta med NA
Snart kommer vi kunna erbjuda att 
läsa tidningen NA på vår nya läsplat-
ta. Läsplattan kommer vara placerad 
vid tidningshörnan och kan användas 
av alla besökare. 

Talböcker
Talböcker erbjuds till alla med en läs-
nedsättning eller av någon anledning 
har svårt att läsa böcker med tryckt 
text. Talböcker kan lyssnas på i dator, 
läsplatta, mobil eller i DAISY-spelare. 
Biblioteket har en DAISY-spelare som 
ni kan använda på plats. Är ni intres-
serade av en talbok går det alltid bra 
att beställa det hos 
oss. Ni kan även kon-
takta Talboksavdel-
ningen på 019-21 61 
11 eller talboken@
orebro.se

Läs och få ett di-
plom

Sagodiplomet - för 
förskolor, familjer och 
enskilda barn i åldern 
0-6 år. 

För att få Sagodiplo-
met läser du minst 

fem böcker från vår 
läsinspirationslista 
och fem böcker du 

väljer själv - eller läser 
minst tio böcker på 

ditt modersmål. Bok-
påsar finns att låna på 

biblioteket. 

Läsdiplomet - för förskoleklasser och 
årskurs 1 och 2.
Välj tio böcker att läsa från vår Läs-
inspirationslista och få ett diplom. 
En bok ska vara från avdelningen 
Poetiska böcker, Poesi samt Rim och 
ramsor. Du kan vara med själv om din 

klass inte deltar.

Information om hur 
du deltar, läslistor och 
läsinspirationslistor 
finns på biblioteket och 
på Örebro biblioteks 
hemsida. 

Äventyrsstigen 
Snart dyker en ny saga upp på fjärils-
skyltarna på Äventyrsstigen i Sax-
onparken. Om du ännu inte har läst 
Vem är vilse? av Alex Howell än är 
det sista chansen. Boken finns även 
att låna på biblioteket. 

BIBLIOTEKET BRICKEBACKEN



Vi som jobbar på Föreningen Trädet:

Johan Bülow, 
Jack Amno, 
fritidsledare

Kinna Artmark, 
verksamhetschef

Schmoni Barhanne, 
Lukas Edewald, 

fritidsledare

Hamza Ibrahim, 
fritidsledare

Ulrika Holm-Kurvinen, 
caféansvarig

Hanna Zetterdahl, 
Julia Alan, 

fritidsledare

Läs gärna mer om vår verksamhet på 
vår hemsida: 
www.foreningen-tradet.se
Har du frågor kontakta oss på:
info@foreningen-tradet.se
072-4543558, 019-213558

Vi har också kollegor som jobbar 
kvällstid i vår ungdomsverksamhet.
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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!

HEMLAGADE LUNCHER
Vecka 10, 7 mars- 9 mars
Tisdag: Pasta Carbonara
Onsdag: Sej med äggsås, potatis
Torsdag: Potatis-purjolökssoppa, efterrätt

Vecka 11, 14 mars-16 mars
Tisdag: Kyckling, bulgur, morotstzatziki
Onsdag: Rårakor, fläsk och lingonsylt 
Torsdag: Röd linssoppa, efterrätt

Vecka 12, 21 mars-23 mars
Tisdag: Kyckling med soltorkade tomater, spenat och tagliatelle 
Onsdag: Köttfärslimpa med potatis, sås och lingon
Torsdag: Spenatsoppa med ägg, efterrätt

Vecka 13, 28 mars-30 mars
Tisdag: Havets Wallenbergare, romsås och potatis
Onsdag: Kalops med potatis och rödbetor 
Torsdag: Minestronesoppa, efterrätt

Vecka 14, 4 april-6 april
Tisdag: Pasta med tomatsås
Onsdag: Fiskgratäng med mos
Torsdag: Skärtorsdagen, stängt

Vecka 15, 12 april-13 april
Tisdag: Stängt, vi har planeringsdag
Onsdag: Kyckling, rotsaker i ugn och kall sås
Torsdag: Het köttfärssoppa, efterrätt

F ö R e n i n g e n  T R ä d e T

Lördagar på Föreningen Trädet

Öppet i Café Brickan kl. 14.00-17.00. Kom och 

pyssla med ditt barn och/eller ta en fika i vårt 

café. Den 15 april och 22 april avslutar vi våren 

med bingo för alla åldrar. Bingon kommer 

hållas kl. 15.00 i caféet.



Föreningen Trädet delar nu ansvaret 
för Brickebackens Second Hand med 
Partnerskap Örebro.

Överskott kommer att tillfalla lokala 
projekt och även skickas till välgören-
hetsorganisationer framförallt vårt 
samarbete i Lettland.

Öppettider:
Måndag kl. 9.30-12.00
Tisdag kl. 13.00-17.00

Onsdag Stängt
Torsdag kl. 13-17

Fredag Stängt

SOMMAR 2023 i BRiCKeBACKen
Vi kommer även i år ha aktiviteter och arrangemang i området. Håll 
utkik efter vårt sommarblad som kommer i juni. Vi planerar också för 
en dagsresa i början av sommaren.

Brickebackens Second Hand
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2023 2023 

SommarkulSommarkul
BrickebackenBrickebacken

ii

Går du i årskurs 3-6?
Går du i årskurs 3-6?

Vill du prova på roliga aktiviteter 

Vill du prova på roliga aktiviteter 

i sommar? Göra utflykter?  
i sommar? Göra utflykter?  

Träffa kompisar?
Träffa kompisar?

Föreningen Trädet   Tel. 21 35 58, 
072-4543558.   www.foreningen-tradet.se, 

e-post:info@foreningen-tradet.se

Häng med på SommarkulHäng med på Sommarkul
hos Trädet i Brickebackenhos Trädet i Brickebacken!!

Dagkollo, anmälan 

öppnas vecka 14. Håll 

utkik för mer info!

Följ oss på:

 Föreningen Trädet        foreningentradet

F ö R e n i n g e n  T R ä d e T



VALBORG IVALBORG I  
BRICKEBACKENBRICKEBACKEN

Söndag 30 april Söndag 30 april 
Saxonparken

Start 18.00

Brasa
Café
Grillade hamburgare
Chokladhjul 
Fiskdamm 
Ponnyridning

Arrangörer: Föreningen Trädet, 
Hyresgästföreningen och 
Brickebergskyrkan


