Nummer 2 2017

Interaktiv barnteater på en av Föreningen
Trädets familjelördagar.

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.

BrickeNytt ges ut av Föreningen Trädet med stöd av
ÖBO, EP-fastigheter och
Västerstaden.
Ansvarig utgivare:
Kinna Artmark
tel. 019-213558,
mail: kinna.artmark@
foreningen-tradet.se
Redaktion:
Hanna Zetterdahl
Johan Bülow

Barnvagnsförråd på Enrisvägen
I den kundenkät som ÖBO skickade ut 2015 framkom det önskemål från våra
hyresgäster om barnvagnsförråd på Enrisvägen. Vi tyckte att
det var en jättebra idé och vi ville verkligen försöka hjälpa
till med det. Det var lite klurigt att få till det men bovärden
Maria Östergren lyckades till slut hitta en lösning och nu
finns det äntligen barnvagnsförråd i de låga trapphusen.
Just nu kommer man in i förråden med sin lägenhetsnyckel
men så småningom är det tänkt att man ska använda samma tagg som till tvättstugan. Tack Maria och tack till alla er
som kommer med förbättringsförslag som leder till att vi kan bli ännu bättre!

Bo smått och gott på
Grankottevägen

Ni har väl sätt hur två hus växt fram vid
Brickebackens IP under drygt ett år?
På Grankottevägen 6–8 kommer det att
finnas både studentlägenheter och vanliga
lägenheter. Vi på ÖBO i Brickebacken är
jättestolta över våra nya hus.
Ettorna är på 35 kvadratmeter och består
av ett rum samt köksdel kombinerad med
hall. Tvåorna är 45 kvadratmeter stora och
består av köksdel, vardagsrum samt sovrum. Badrummen har dusch, kaklade
väggar och klinker på golvet. I badrummet finns också en kombinerad tvättmaskin/torktumlare. Köket utrustas med hällspis, kyl/frys och köksluckor i
vitt. I hela lägenheten är det klassisk ekparkett i alla rum. Alla lägenheter har
balkong eller uteplats.

Lägenheterna på Grankottevägen hyrs ut på ett nytt sätt
Utgivningsplan för
BrickeNytt 2017:
Nr 1
Stoppdatum 31/1
utgivning v. 7
Nr 2
Stoppdatum 4/4
utgivning v. 16
Nr 3
Stoppdatum 29/8
utgivning v. 37
Nr 4
Stoppdatum 7/11
utgivning v. 47
Skicka material till:
info@foreningen-tradet.se

70 procent av lägenheterna hyrs ut som vanligt det vill säga att den med högst
köpoäng får välja bostad först. De övriga 30 procenten hyr vi ut genom ett
slumpvis urval. Här är det slumpen som avgör om du får hyra en lägenhet, inte
hur många köpoäng som du har. Bra va?
Just nu är det fortfarande en byggarbetsplats men vi hoppas att vi får möjlighet att hålla en allmän visning av husen innan de första hyresgästerna
flyttar in den 15 juni.

Nerikes Brandkår är på plats i Brickebacken
Lördag 13/5 10.00-12.00.
Kommer Nerikes Brandkår
till Brickebackens centrum
för att informera om bostadsbränder samt visar
upp sig och en brandbil.
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I huv´et på en pensionär__________________
Våren är här igen. Tveklöst.
1 april 2017. Krokusarna formligen
exploderar i markerna! Häromdagen,
när det var som vackrast i trädgården, tog jag foton på mina krokusar
och la upp på Facebook. Även mina
nya tulpanlökar stack upp några centimeter. Sen kom nåt dygn med kyla
och snöblandat regn och alla vet ju
hur krokusar reagerar då. Tur att jag
hann föreviga dem!
När jag sen gick dit för att se hur
de mådde, blev jag ledsen. Det låg
blad utspridda på plattorna, själva
blommorna var borta och de nyfödda tulpanerna var avätna ända ner
i myllan! Rådjur? Hare? Tänk det
gjorde fysiskt ont i mig när jag såg
förödelsen.
Massmord i rabatten!
Såg ett aprilskämt på FB idag.

Polisen i Örebro hade ett projekt på
gång: Katter som knarkletare.
Det är så uppenbart för mig som är

kattägare att veta, att det är fullständigt omöjligt att få en katt till denna
uppgift! Det går inte att lita på en
katt. De är solitärer. Gör som de vill!
Haha!
Den svajande maktbalansen i Världen och alla Mediers intresse för den
naive Trump och alla hans fadäser,
gör mig verkligen trött och otrygg!
Hur kan man överlåta makten till en
sådan charlatan? Vilka konsekvenser
får det?
Kan detta ha påverkat Storbritannien till att gå ur EU? Påverkat valet i
Frankrike?
Påverkat Sverige att rusta upp försvaret och kräva värnplikt igen? (Var ju
inte längesen de la ner alla regementen!) Kan detta ha påverkat Sveriges
regering och splittrat alliansen?

Onsdag 8 mars hade Brickebackens
hyresgästförening årsmöte. Innan

sedvanliga årsmötesförhandlingar
avnjöts en god lasagne och kaffe
med godbit.
Föreningen HUVA -hyresgästföreningens unga vuxna- berättade om
vilka de är och vad som är på gång i
Brickebacken.

Som vanligt är vi små människor
maktlösa. Kan bara vänta och se...
Särskilt vi pensionärer!
Efter mycket slit och split har regeringen lovat höjda pensioner. Vi ska
få runt 200 kronor i månaden! TACK!
Det blir 7 kronor om dan. Inte ens en
liter mjölk får du för det!
Åtminstone inte här i Brickebacken.
Matöppet tar 9.95 !
GLAD PÅSK!				
		
Boan Björck

BRICKEBACKEN-GÄLLERSTA

PRO Brickebacken-Gällersta
Välkommen att bli medlem i vår förening!
Kontakta vår medlemsansvarige: Solveig Forsberg, 070-0730400.
Du kan även göra anmälan på vår hemsida:
www.pro.se//brickebacken-gallersta-/
Besök oss gärna på föreningsmöte i Stora Salen,
Brickebackens centrum (mitt emot biblioteket).
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Internationella kvinnodagen uppmärksammades genom att alla
kvinnliga årsmötesdeltagare fick var
sin ros.
Årsmötesdeltagare var 46. Föreningens mångårige ordförande, Le-Roy
Wentzel, avgick. Till ny ordförande
för Brickebackens hyresgästförening
valdes Göran Johansson.
Styrelsen för Brickebackens hyresgästförening 2017 består av följande
ledamöter: Göran Johansson, ordf.,
Nils Kroon, Carina Jonsson, Eivor
Lindberg, Lise-Lotte Sjöblom, Bengt
Kroon, Aysel Barhanne, Inger Lindblad, Kerstin Israelsson, Lillemor
Granetjell, Anna Cederström Ljung,
Monica Grosshed, Marina Persson,
Jan-Åke Eklind.

Skien Soul Children

kommer till Brickebergskyrkan

Skien Soul Children kommer från
Skien i Norge och besöker Brickebergskyrkan under pingsthelgen
3-4 juni 2017.
Det är en kör som består av 50 tjejer och killar i åldern 10-16 år.
Med sång, musik och koreografi
framför de sitt budskap om den
kristna tron.
Söndagen den 4 juni kl.11.00 på
Pingstdagen besöker de Brickebergskyrkan. Det blir en festlig
gudstjänst för alla åldrar med
mycket sång och musik och fika
efteråt.

Sommaridrottsskola

I sommar erbjuder Föreningen Trädet en sommaridrottsskola till barn
som är födda 2007 - 2010.
Idrottsskolan kommer att äga rum under vecka 24 (14 juni - 16 juni).
I Idrottsskolan får barnen prova på olika idrotter, en på förmiddagen
och en annan på eftermiddagen. Totalt får barnen prova på fem olika
idrotter under en tre dagars period (friidrotten blir en heldag, då vi åker
till KFUM Friidrott och får prova flera olika friidrottsgrenar).
Idrottsskolan pågår mellan kl 9.00-15.00 varje dag och barnen bjuds på
lunch.
Man kommer få pröva på idrotter som basket, handboll, fotboll, friidrott och Krav maga (självförsvar).
Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller. I anmälan
ingår lunch varje dag
och en vattenflaska.
Anmäl ditt barn
SENAST 22 MAJ till
Föreningen Trädets reception, Björkrisvägen
18, 702 34 Örebro.
Pris: 50 kronor.

För dig som inte är
medlem tillkommer 40
kr för medlemsavgift i
Föreningen Trädet. Gäller hela 2017.

Sommaridrottsskolan genomförs i samarbete med:
IFK Örebro, ÖSK Handboll, Krav maga, KFUM Basket, KFUM Friidrott & Örebro Kommun.
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Dansavslutning med Föreningen
Trädets barndansgrupper 8 april

En kväll med lek/tävlingar på
Trädets Fritidsgård

Den 29 mars hade Trädet sin årliga stämma.

Sommar i Brickebacken
Sommaren 2017 kommer att bjuda på en lika
aktivitetsfylld sommar som fjolårets. Föreningen
Trädet har även i år beviljats kommunens
sommarbidrag. Aktiviteter som pyssel på torget,
evenemang i Saxonparken, familjeutflykter,
idrottsskola mm kommer att hållas under veckorna
24-27 samt 31 och 32. Veckorna 24-32 kommer det
varje onsdag vara familjearrangemang i Saxonparken. Mer information kommer på vår hemsida och i
SommarBrickenytt.
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HEMLAGADE

VI HAR ÄVEN:

LUNCHER

Vegetariskt:

-Vegbiffar
-Spenatlasagne
-Vegetarisk paj
-Tacotallrik
-Couscouspytt

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

v. 17

Måndag: Krämig kyckling med färsk spenat och tagliatelle
Tisdag: Moussaka
Onsdag: Torsk med äggsås och potatis
Torsdag: Blomkål- och broccolisoppa

Bakad potatis:

Med veckans röra

Sallader:

v. 18

-Räkor
-Kyckling
-Salami/Brie
-Tonfisk

Måndag: Stängt, 1 maj
Tisdag: Tacotallrik med tillbehör
Onsdag: Kotletter i ugn med tagiliatelle
Torsdag: Tomatsoppa

v. 19

Pajer:

Måndag: Pasta med fetaost, bacon och kyckling
Tisdag: Kycklingwok
Onsdag: Stekt strömming med potatismos
Torsdag: Minestronesoppa

-Köttfärs
-Taco
-Kalkon/Broccoli
-Kyckling
-Salami/Feta
-Tonfisk

v. 20

Måndag: Spagetti och köttfärssås
Tisdag: Karibisk lax
Onsdag: Kalops med potatis och rödbetor
Torsdag: Potatis- och purjolöksoppa

Övrigt:

v. 21

Måndag: Kycklinggratäng med champinjoner och soltorkad tomat
Tisdag: Dolma
Onsdag: Schnitzel, potatis och gräddsås
Torsdag: Ängamat

v. 22

Måndag: Pasta med tomatsås
Tisdag: Piccáta med ungsstekta rotfrukter och kall sås
Onsdag: Kålpudding, potatis, gräddsås och lingon
Torsdag: Kycklingsoppa

-Tacotallrik
-Lasagne
-Pyttipanna med ägg
-Couscouspytt med kyckling
Hembakade limpor för endast 25 kr
på fredagar jämna veckor.

Smörgåstårtor
9 bitar 400 kr
12 bitar 480 kr
15 bitar 580 kr
18 bitar 630 kr

Vi erbjuder fritt WiFi till våra gäster!

Ring och beställ!
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Sommarkul med Trädet 2017
Under sommaren 2017 erbjuder vi dagkollo ”Sommarkul” under tre veckor till barn i området
som slutar åk 3-6. Man kan välja att gå en (1) eller max två (2) veckor enligt nedan.
V. 25
V. 25-26
V. 26
V. 26-27
V. 27

Pris/vecka:
150 kr
För dig som inte är medlem tillkommer 40 kr för medlemsavgift i Föreningen Trädet. Gäller hela 2017. Välj hur ditt
barn vill delta genom att markera med siffror där 1 är förstahandsvalet, 2 andra handsvalet etc.

Anmälan till Sommarkul i Brickebacken:
Namn:
Födelsedatum:
Skola och klass:
Hemadress:
Målsmans telefon:
Målsmans namn:
Övriga upplysningar:

T.ex. allergier, särskild kost, önskemål mm.

Simkunnig 50 m:

Ja

Nej

Tillgång till cykel & cykelhjälm:

Ja

Nej

Bilder på mitt barn får publiceras på vår hemsida/ i tryck:

Ja

Anmälan gäller till:
v. 25
v. 25 & v. 26
v. 26
v. 26 & v. 27
v. 27

Välj hur ditt barn vill delta
genom att markera med siffror
där 1 är förstahandsvalet, 2
andra handsvalet etc.

Målsmans underskrift:

Föreningen Trädet Tel. 21 35 58

www.foreningen-tradet.se, e-post:info@foreningen-tradet.se
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Ponnyridning
Café
Hamburgeförsäljning
Lotterier och aktiviteter
Brickebergskyrkan

