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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

Händer på
Brickebackens bibliotek.
14 november och 5 december kl 9.30
Sagostund. Ålder 3-5 år.
28 november kl 15
Serietecknarworkshop.
Ålder: 10-13 år.
2 december kl 15
Familjeföreställning
Illusionistens assistent.
Ett samarrangemang med
föreningen Trädet.

biblioteket.orebro.se

RAPPORT FRÅN BIBBLAN
Utgivningsplan för
BrickeNytt 2018:

Vi har haft en fin höst på biblioteket där vi bland annat anordnat hiphopkonsert för fritidsbarn, författarmöte, berättarkväll och en tv-spelsturnering. Berätta gärna för oss vad ni vill att vi ska arrangera på biblioteket i
vår. Alla förslag är välkomna!

Nr 1
Stoppdatum 30/1
utgivning v. 7
Nr 2
Stoppdatum 3/4
utgivning v. 16
Nr 3
Stoppdatum 28/8
utgivning v. 37
Nr 4
Stoppdatum 6/11
utgivning v. 47
Skicka material till:
info@foreningen-tradet.se

I höst har vi också fått en ny medarbetare. Han heter Ahmad och
kan hjälpa er med att låna och hitta böcker. Ahmad talar arabiska
och svenska.
Välkomna in till oss på bibblan!
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/Klara, Mariah, Robin och Ahmad

FN-DAGEN DEN 24 OKTOBER 2017- Förskolorna i Brickebacken

För första gången samlades alla
förskolor i Brickebacken till en
gemensam ”manifestation” för
barns rättigheter och rätten att
vara olika och tycka olika. Att
respektera varandra.
SVT Örebro var på plats och
filmade det hela. Ni kan se det på
SVT play om ni vill.
Alla barn på förskolorna hade
innan denna dag pratat om barns
rättigheter och om att FN står för
att alla ska vara sams, vuxna och
barn. De hade tillverkat flaggor
som representerade olika länder,
en del barn valde att göra flaggor
från länder som deras anhöriga
kommer ifrån. När barnen
tillsammans med sina pedagoger
gick från Brickebackens centrum
till Saxonparken så kunde man se

svenska flaggan, turkiska flaggan,
Nigerias flagga, Kurdistans
flagga, Somalias flagga och
många andra.
Det blev en lång rad med ca 250
barn och pedagoger som gick
till Saxonparken för att samlas
och sjunga var sin sång som
handlade om att vara kompisar.
Förskolan Gunghästen sjöng,
KOMPISSÅNGEN.
Förskolan Byggklossen sjöng, DU
SKA INTE TRO DET BLIR FRED
PÅ VÅR JORD
Förskolan Trollskogen sjöng, en
annan KOMPISSÅNG
Förskolan Hopprepet sjöng, DET
FINNS EN AV VARJE SORT
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Förskolan Pärlan sjöng,
VÄNNERNA I KUNGASKOGEN
Som avslutning höll Marie, en
pedagog från Gunghästen ett kort
tal, mest riktad till alla pedagoger
om att påminna oss att vi som
arbetar i Förskolorna, att vi är
viktiga förebilder för barnen. Vi
kan genom att visa respekt för
varandra och barnen lära dem hur
alla blir vänner.
Plötslig så hördes det ett
välbekant ljud och GLASSBILEN
kom på besök och varje barn fick
var sin glass.
Marie Johansson,
Förskollärare,
Förskolan Gunghästen

Nu har nästan ännu ett år gått och
ju äldre man blir, desto fortare känns
det som att åren går. Det var ju liksom inte länge sedan det var maj och
man väntade på att sommaren skulle
komma på riktigt.
Jag tror att året går så fort för att det
händer rätt mycket hos oss på ÖBO i
Brickebacken också.
Det här är lite av det som våra bovärdar har varit med och gjort (ibland
med hjälp av hyresgäster också).

en redig hagelskur i maj och bjöd
studenter i korridor på korv med
bröd efter att de storstädat sina gemensamma utrymmen
I början av juni åkte alla bovärdar
på distriktet ut till Östernärke och
fick en genomgång av alla fastigheter
som ÖBO har i Kilsmo, Asker, Odensbacken, Stora Mellösa och Hampetorp!

I mars bjöd man in hyresgäster till en
inspirationskväll om stadsodling

I juni var det även gårdsfest för de
boende på Enrisvägen. Bovärden
Maria hade stor hjälp av engagerade
grannar för att få till en fin kväll!

I maj fick vi hjälp av en gammal kollega, Arne Johansson, att köra en buss
med gårdspysslare, stadsodlare och
inflyttningsvärdar till bl.a. Lindesbergs Handelsträdgård

I slutet av juni var bevattningsförbudet över och vi kunde sent omsider
fylla plaskdammen (har ni sett att
den fått en ny dusch i form av en
gigantisk blomma?)

Bovärdarna på ÖBO Student trotsade

I juli blev bovärdarna bjudna på
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”skördefest” av hyresgästerna Lillemor och Göran på Tallrisvägen
36–38. Skördefesten bestod av bär
de plockat på gården och gjort en
god paj av. Vi passar på att tacka igen
för ett fint minne och god paj!
I augusti bjöds det på gemensam
gårdsfest för de boende på Björkrisvägen 20–37
I slutet av september var det som
vanligt dags för Brickebackens dag
och i år uppmärksammade vi ÖBOs
arbete med ”våga bry dig” genom att
pärla armband för en god sak.
Den första november kunde de nya
hyresgästerna till garagen på etapp
1 på Granrisvägen hämta sina garagenycklar. Under ett år har vi från
våra kontorsfönster sett hur ett nytt
landskap växt fram. Man arbetar
fortfarande med innergårdarna men
bovärden Håkan säger att det nog
blir något trevligt arrangemang för
de tåliga hyresgästerna, längre fram
i vår när det är varmt och skönt ute
igen!

I huv´et på en pensionär...
Jag har skrivit ett 30-tal kåserier
sedan 2010 i denna fantastiska lokaltidning BrickeNytt. Har nu beslutat
att detta inlägg får bli det sista. Är
inte så entusiastisk längre.
Det är kriser överallt i världen. Även i
Sverige. Den demokratiska omsorgsapparaten med sjukvård, skola, polis
och rättssäkerhet är i gungning!
Organiserad brottslighet härjar i
systemet och de ligger steget före!
Man kan fråga sig varför vi nu har så
hög arbetslöshet, när både sjukvården, skolan och polisen behöver fler
personresurser?
Ingen av våra välbetalda politiker
tycks stanna upp och lösa problemen. De tycks mest vara intresserade
av ett problem i taget, för att vinna
röster. Nej, det parti som ser och
verkar för en helhetssyn, det är den
regering som behövs i Sverige!
Men man oroas av den snabba tekniska utvecklingen, som både är
så positivt, men som idag är ett
fält för ”onda” krafter. Internationella kriminella som skickar virus
och stänger ner känsliga datorer på
företag och sjukhus. Även privatper-

Radiomedia - Broadcasting har varit
i bedrift sedan 2017 och är en stor
verksamhet som finns över hela landet. Vi har en mobilstudio i Örebro
och området Brickebacken samt en
lokal studio i Kumla där föreningen
har sitt säte, våra möte hålls på internet och i ett program som heter
Discord. Partystation.org är verksamhetens internetradiokanal där man
kan höra flera olika musik gener, idag
spelar vi 80, 90 & 00 talets klassiker
toppad med dagens hits. Föreningen
har i syfte att lära ut media produktion och internetradio sändningar.
Idag söker vi också efter en aktör
eller verksamhet som kan tänka sig
samarbeta och kanske vilja ha vår
hjälp att sända radio via internet, har
du lokal eller något annat som passar oss kan du alltid kontakta våran

soner drabbas. I
utpressningssyfte! Såg det på TV
i Uppdrag granskning.
Som 76-årig pensionär har man ju
fullt upp med att
försöka leva ett
så drägligt liv som
möjligt efter ett
50-årigt arbetsliv.
Man tackar Gud
för att man fortfarande kan stå på
egna ben.
Avslutar med ett
hjärtligt tack till
redaktionen, för
att jag fått vara
med i B-nytt!
Jag älskar att skriva!
God Jul!		

Boan Björck

sekreterare Peter Mikael Malmkvist.
Vi tror på Brickebacken, därför så
fokuserar vi oss inte på religion eller
språk. Tillsammans gör vi något som
är roligt - Att sända radio!
När man blir medlem hos oss får
man inte bara chansen att lära sig
radio utan man får en massa andra
vänner också som finns utsprida över
hela Sverige, allt ifrån Norr till Söder!
Hur du blir medlem står på våran
hemsida radiomedia.se

Vi på redaktionen vill tacka
Boan för de bidrag du gett
till BrickeNytt genom åren.
Välkommen tillbaka!

PRO BrickebackenGällersta
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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Öppettider under Jul och nyår.
På grund av ombyggnation av ventilationen kommer Café Brickan hålla
stängt veckorna 51, 52 och 1.

Föreningen Trädet kommer att
ha viss utflyttad verksamhet för
ungdomarna under v. 51 och 52.
Vecka 1 är det stängt.

Café Brickan tackar alla kunder och besökare för
ett fantastiskt 2017. Vi välkomnar er tillbaka i
januari 2018.

Lördagsarrangemang på Café Brickan
Lördagen den 2 december: Illusionistens assistent

I samarbete med Brickebackens bibliotek

Assistenten hälsar välkommen men Illusionisten verkar inte komma
till den magiska föreställningen.
Publiken väntar. Assistenten väntar.
Vad ska han göra? Vad kan han göra?
Under sin väntan provar Assistenten
olika trolleritrick. Är Illusionisten
verkligen den enda som är magisk
och kan trolla?
Illusionistens assistent är en föreställning om självförtroende och våra egna inre krafter. Kan alla vara
magiska? Och om vi var det – vad skulle vi vilja göra då?
Föreställningen bygger övervägande på kroppsspråk, trolleri och
visuella element och passar därför alla oavsett språk.

Föreningen
Trädet
fyller 30 år!
1 december firar vi att det är 30
år sedan Föreningen Trädet bildades. 1 december 1987 var det ca
100 medlemmar som grundade
Föreningen Trädet. Under årens
lopp har vi vuxit och idag är vi
närmare 600 medlemmar.

Fredag 1 december firar Trädet födelsedag med följande
program:
Kl. 11.30-13.30 vi bjuder på kaffe och tårta!
Lunchunderhållning i
Café Brickan kl. 12.00-13.00.
Tre av Föreningen Trädets
tidigare ordföranden Le-Roy
Wentzel, Karin Peterson och Marcus
Persson medverkar. Le-Roy berättar
om hur det hela startade och utvecklades de tio första åren. Marcus tar
vid och underhåller som trubadur. Vi
kommer också att visa ett axplock av
bilder av verksamheten genom åren
i ett bildspel.
Luncherbjudande denna dag: Gulaschsoppa med bröd 30 kr.

Lördagen den 16 december:
Barnfilm samt träffa Tomten

Den första december
fyller föreningen
Trädet 30 år vilket
kommer att firas med
tårtkalas till alla som
vill vara med.

För de lite yngre:
Vi bjuder så klart även våra barn i
fritidsklubben och tonåringarna i
kvällsverksamheten på tårta. Under
eftermiddagen och kvällen kommer
det också att bli ett härligt kuddkrig
för de som vill vara med.
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Brickebackens dag hölls lördagen den 23 september och blev en
väldigt lyckad dag trots regn och
ganska låga tempraturer.
Ca 3000 besökare trotsade regnet
och kom för att ta del av utbudet.
Där fanns mat från ett 10-tal olika
länder och kulturer, karuseller och
ponnyridning. Även många verksamheter och föreningar närvarade
för att informera och visa upp sig.
Scenprogrammet bestod av både
körsång, trolleri och live band. Väldigt roligt var att sommarens ”Music
camp” visade upp vad de lärt sig
under 3 veckor på sommarlovet.
Många bra artister medverkade
både med lokal anknytning, som
Cornelia Sander, till mer nationellt
kända som Boris René.
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Hjälp en vän och ge bort bättre hälsa i julklapp!
Från första december börjar vi dela ut årets
presentkort, kom förbi och hämta upp ett par
stycken och dela ut till dina nära och kära.
Vi kommer även att justera vårt gruppträningsschema nu i december och kommer även att lägga
in några pass som blir jul-special. Känner du dig
sugen på att bara komma förbi och testa ett pass
och/eller vårt gym tillsammans med en instruktör
så är du varmt välkommen att höra av dig på: 01921 35 50 eller brickebacken@actic.se. Ange BrickeNytt så får du möjlighet att prova kostnadsfritt.
På bilden ser ni Sandra och Maria som jobbar som instruktörer på Actic Brickebacken
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Julen på Föreningen Trädet 2017
Besök av tomten
Den 16 december kl. 14.00-14.30.

Julbord

Kom och lämna din önskelista och ta en bild
med tomten.
Mellan kl. 14-16 kan du komma och julpyssla och fika i Café Brickan.
Barnfilmen ”Nicke Nyfiken . En apkul jul”
visas kl. 15.00
VÄLKOMMEN!

Torsdagen den 7 december kl 18.00.
Anmälan sker till Trädet på 21 35 58,
info@foreningen-tradet.se eller i vår
reception, senast den 1 december.

Kostnad: medlem 180 kr , barn 6-12 år 90 kr
Icke medlem: 240 kr, barn 6-12 år 120 kr

Luciamorgon
Onsdagen den 13 december kl. 8.00

i samlingssalen. VÄLKOMMEN!

Vi bjuder på luciatåg, kaffe, lussekatt och
pepparkaka.
Arr. Föreningen Trädet, ÖBO och
Brickebackens skola åk 6

Julaftonslunch
24 december kl. 11-13,
i Café Brickan, Gratis!
VÄLKOMMEN!

