Välkommen till

VADARDAGEN 15 maj

Det börjar kl 11:00
Vad kan du odla på din balkong?
Maria Andersson, trädgårdsdesigner vid Rosendals
trädgård, föreläser i kvarterslokalen på Örnbacken 38.
Föreläsningen börjar kl 11. Efter föreläsningen går de
som vill runt i kvarteret och besöker några balkonger/
uteplatser med olika odlingsförutsättningar, och
Maria berättar vilka slags växter som passar just där.
Om du vill att vi kommer till din balkong, hör av
dig snarast till Kerstin Ahlberg, 070 380 67 90!

Gårdsloppis
Klockan 11 börjar också loppis på mittengården för
dem som vill sälja det de inte behöver längre. Ta med
eget bord eller låna ett från kvarterslokalen. Borden
måste stå mitt på gården så att de inte hindrar
exempelvis räddningstjänsten från att komma fram.
Mejla kassor@vadaren.se om du vill låna bord.

Vi hjälps åt att plocka skräp
Samtidigt börjar städningen av gårdarna. Soppåsar,
handskar och "skräpplockartänger" (brukar gillas av
barnen) finns att hämta på grillplatsen vid Örnbacken.

Det fortsätter kl 12:00
Efter städningen blir det korv
Som belöning när vi har gjort fint på gårdarna blir
det korv med bröd och dricka på grillplatsen på
Örnbacken. Lokala hyresgästföreningen bjuder. Vi
håller grillen varm från kl 12.

Byt plantor och sticklingar!
Från kl 12 kommer du också att kunna byta plantor,
sticklingar eller fröer vid grillplatsen .

Odlingspyssel för barnen
Samtidigt kan barnen lära sig göra planteringskrukor
och så fröer som de så småningom får se växa upp
till fina blommor. Vi håller med material.

Öppet hus kl 13:00 -14:00
Besök vävstugan
De som väver i vår vävstuga kommer visa upp något
av allt de har gjort under flitiga timmar. Kom förbi
på Torsten Alms gata 94 och titta och lär dig mer
om väveriets hantverk. Kanske blir du själv
inspirerad att börja väva?

Titta in i gymmet och bastun
I källaren på Örnbacken 36 finns ett gym och en
bastu som alla i kvarteret kan använda. Gymmet och
bastun drivs av lokala hyresgästföreningen och sköts
av de hyresgäster som brukar använda dem. Har du
aldrig varit där? Passa på att ta en titt under
Vadardagen.

Spela pingis från kl 13:00
I kvarterslokalen på Örnbacken 38 finns ett
pingisbord. Det ställer vi upp från kl 13:00 för alla
som vill spela.

Vi ses söndagen den 15 maj!
Varmt välkommen till Vadardagen söndagen den
15 maj! Vi som sitter i styrelsen för lokala
hyresgästföreningen finns på plats hela dagen för att
svara på frågor och ta emot förslag från alla som
bor i kvarteret. Ni känner igen oss i tröjorna med
Vadar-fågeln på. Om vi skulle drabbas av regn
förflyttas utomhusaktiviteterna till kvarterslokalen.

Sammanfattning av tiderna:
Föreläsning om odling: kl 11:00 - 12:00
Städning av gårdarna: från kl 11:00
Gårdsloppis: från kl 11:00
Korvgrillning: kl 12:00 - 14:00
Plantbyte: kl 12:00 - 14:00
Odlingspyssel för barnen: kl 12:00 - 14:00
Öppet hus i vävstugan: kl 13:00 - 14:00
Visning av gymmet och bastun: kl 13:00 - 14:00
Pingisbordet uppställt: kl 13:00 - 15:00

