
Välkomna till Ursviksdagen 2019

PÅ SCEN
12.00 Älvkvarnsskolans kör

13.00 Ballongkonstnär

AKTIVITETER
•  Vid bikupan. Bee Urban är 

på plats och berättar mer om 
kuporna och om hur du kan bli en 
bifadder i Ursvik. 

•  Vid odlingslådorna bjuds alla 
barn som kommer förbi den 
blomstrande stadsodlingen på frö 
i en pappkruka att ta med hem. 

•  Beuty 4 Life kommer köra 
med flätor och färg i håret på 
barnen. Sen kommer vi ha henna 
målning på händerna. 

•  ICA Nära Järvastaden bjuder på 
glass och frukt. 

•  HSB Bostad. Vi säljstartar vårt 
nya projekt Atomen i Ursvik med 
extra förmånliga säljstartspriser! 
Vi presenterar projektet med 
en modell över husen, ritningar, 
illustrationer, prisuppgifter mm. 
Du får även möjlighet att träffa 
representanter från HSB samt Rits 
Arkitekter, som gärna svarar på 
dina frågor.

•  Springa tillsammans/Onlife 
berättar om sin utomhusträning 
vid Ursviks motionsgård. De 
har både vuxenträning och 
familjeträning. 

•  Europeiska Motor ställer upp 
med två av deras hetaste modeller 
tillsammans med glada samt 
trevliga säljare som gärna vill bli 
utmanade med frågor.

•  Hos bostadsutvecklaren Bonava 
kan du lära känna grannskapet De 
Fem Elementen samt tävla om ett 
blomstrande presentkort.

•  Sundbybergs stadsnät 
presenterar hur du kan få 
ditt hem tryggt, säkert och 
bekvämt med digital teknik och 
Trygghemma-tjänsten. Vi bjuder 
på heliumballonger till alla barn 
med vuxet sällskap.

•  Duvbo Basket F04/05, 
baskettjejer utmanar i en Basket 
Challenge på bollplanen.

•  Bostadsutvecklare och 
kommunen berättar om senaste 
utvecklingen i området.

•  Sundbybergs IK Fotboll utmanar 
gästerna i jongleringstävling med 
fotboll.

•  Sundbyberg Avfall & Vatten, 
vi informerar om återvinning, 
vatten och avlopp. Var med i 
vår sopkastartävling och besök 
sopsugsterminalen och få koll på 
vart dina sopor tar vägen.

FÖRSÄLJNING
•  Helens påhitt säljer handgjord 

Granola, cake pops, macarons och 
Scrunchies.

•  Susanne Gyhlenius gör 
handgjorda glassmycken, fat, 
skålar mm i fusingteknik. Passa på 
att köpa fina presenter till student, 
bröllop, fest eller till dig själv!

•  Fiskdamm, aktivitetshäften och 
varmkorv hittar du i Duvbo 
Baskets tält på Mönstringsvägen.

•  Malou finns på plats med 
handmålade bordslampor – en 
liten lättplacerad inredningsdetalj 
som är lika charmig tänd som 
släkt. De passar utmärkt att 
använda som tex nattlampa till 
barnrummet och gör ditt barns 
rum lite mer personlig och lekfullt.

•  PS Sweden finns på plats och 
säljer Disco strumpor. Om du  
bär dessa strumpor innebär det 
att: Du är unik, du övergår till  
cool och därefter så blir du helt 
enkelt Disco!

•  Martina från Martinas tårtor o 
bak kommer sälja olika sorters 
bröd, bullar och massa blandade 
kondisbitar. 

•  Café Mama bear säljer mini 
cupcakes, marängklubbor, 
Belgiska våfflor, Mama Bears 
hemgjorda lemonad, Cake pops 
och annat smått o gott. Allt 
hembakat med kärlek och fina 
ingredienser. ”Riktiga” Mama Bear 
kommer också besöka oss.

MAT
•  Sockervaddsfest, Klass 2C 

från Kymlingeskolan ordnar 
snackstält med sockervadd och 
andra godsaker! 

•  Vegatarisk mezetallrik, 
hamburgare, pirog eller hembakat 
fikabröd? Duvbo Basket F04/05 
hälsar er välkomna till sin 
mathörna bredvid scenen.

•  Gyllengalten är på plats och 
säljer sina goda hamburgare med 
tillbehör till bra pris.

•  Våfflor. Passa på att fylla på 
energin med nygräddade våfflor 
med sylt och grädde. Självklart 
serveras det även kaffe och saft. 
Klass 1B från Kymlingeskolan 
hälsar er välkomna. 
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