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Mora träsk!

Mora Träsk uppträder på scenen kl 18.00.

Precis som förra året har vi det stora nöjet att
presentera Mora Träsk.

Lotteri

Kom och se två proﬀs som vet hur man sätter fart på en stor publik. Barn, familj, bara
vuxna, inget är omöjligt för Mora Träsk vilket man tydligt ser på publikens stora deltagande och uppskattning.
Aktiverande och hisnande sånglekar med
låtar som ”Tigerjakten”, ”Fader Abraham”,
”Klappa händerna” och ”Honky tonk” är det
väl knappast någon som har missat.

Dagsprogram onsdag 30 maj
Konferencier OCH UNDERHÅLLARE: Lars T Johansson

15.00
15.30
15.45
16.30
17.15
17.30
18.00
19.00
19.15
19.30
19.45

Kommunalrådet Lars-Erik Salminen
Dansuppvisning från Alfaskolan
Sång, Olivia Hessel
Ur musikalen ”1956”
Uppvärmning inför ungdomsloppet
Swedbanks halva engelska mil Frösunda
Mora Träsk
Uppvärmning inför vuxenloppet
Swedbanks engelska mil Frösunda
Lotteridragning
Gycklargrupp med Eldslukare
och Jonglörer

Första priset är ett exklusivt hängsmycke i guld.
Värde 10 000 kr.

Köp dina lotter inför Frösundadagen redan
nu hos Frösunda Spel och Tobak, Gustav
III:s Boulevard 16. Lotter kommer givetvis
säljas även under Frösundadagen.
Den gedigna vinstlistan kan du spana in på
www.frosundadagen.com och hos Frösunda
Spel och Tobak.

Lotteri

mora
träsk

fiskdamm

Stort tack till alla företag i Frösunda som skänkt ﬁna priser till lotteriet!
Billerud ◆ Forsmossa Bruk ◆ Frösunda Spel & Tobak ◆ Frösunda Tvätt och Skrädderi
Gisaro Hår Studio ◆ Grekiska Kolgrillsbaren ◆ Pomona Taste of Asia ◆ PEAB ◆ Posten Frösunda
Restaurang Pizzeria Il Palazzo ◆ Sawadee ◆ Scandic ◆ Solna Stad ◆ Sturebadet Haga
Tant Gröns Blomster ◆ Thelins konditori ◆ The Port Restaurang PUB ◆ Ulriksdals Wärdshus
Vi butiken Frösunda Boulevard

Eldslukare
&
jonglörer

Artister
www.frosundadagen.com

Sponsorer
Ett tryggt boende

UBC har fått förtroendet från 300
bostadsrättsföreningar att sköta
den ekonomiska förvaltningen.
Kan vi också få Ert förtroende?

Vi i
Frösunda

■ HELHET. Vi tar ett helhetsgrepp om den ekonomiska

förvaltningen för våra medlemmar, bostadsrättsföreningar
i Stockholms- och Uppsalaområdet. Vi sköter aviseringar
och alla medlemsrutiner, upprättar förslag till budget och
bokslut och ger råd till styrelsen på deras frågor.
■ PERSONLIG FÖRVALTARE. En personlig förvaltare utses

som Er kontaktperson hos UBC och är styrelsens stöd vid
olika frågor som brukar förekomma.
■ UTBILDNING. Vi erbjuder våra medlemmar styrelse-

utbildningar inom bostadsrättsjuridik och ekonomi.
UBC ägs av sina medlemmar och drivs utan vinstintresse!
UBC har konkurrenskraftiga priser – jämför oss gärna!

Uppsala

Fotograf: Lars Hansson

Vi i Frösundas sty
relse.
Fr. vä: Martin Be
rgman, Lotta Falck
och

Hit till Frösunda har vi alla relativt nyligen ﬂyttat och de ﬂesta
trivs bra. Men för att bli hemma
krävs mer än trivsel. Hemma
blir man när man lärt känna
genvägar, smultronställena och
vet något om historien, när man
kan hälsa igenkännande på ett
antal grannar och när man kan
känna sig delaktig i utvecklingen
i området.

Frösunda kallat samman representanter för bostadsrättsföreningarna. En konkret fråga som
det nu jobbas med är att ordna
ett gemensamt förmånligt bredbandsavtal.

Frösundadagen
Föreningens ursprung ﬁnns i
den festlighet som gått av stapeln årligen sedan 2002. Frösundadagen är ett arrangemang
et ﬁnns alltid frågor som
som tillkommit för att boende,
rör hela området.
liksom de som har sin
Var ska vi, eller våra
arbetsplats här, ska
gäster, hitta parkekunna träﬀas och
ringsplats? Blir
ha trevligt tillsam”Vi som bor i
det mer genomFrösunda behöver ett mans.
fartstraﬁk när
Det var Marnationalarenan
tin
Bergman
forum för samtal och
är byggd? Varsom tog initiativ
en part som kan föra till den arbetsför går inte buss
genom området
grupp som 2002
vår talan.”
till Solna centrum
genomförde den
på helgen? Finns
första Frösundadaintresse för en bilpool?
gen. Han var också med
Vi som bor i Frösunda behönär föreningen Vi i Frösunda
ver ett forum för samtal och en
bildades 2004.
part som kan föra vår talan.
Våra bostadsrättsföreningar
Plattform för samverkan
är ganska små och har troligen
Den direkta orsaken till att förlättare att sluta ekonomiskt föreningen bildades var att den bedelaktiga avtal om man gör det
hövdes som juridisk person för
tillsammans. Mycket borde gå
att kunna hantera bidrag från
att samordna. I någon mån har
kommunen och annan Frösunsådan samverkan redan komdadagsekonomi. Utan Frösunmit igång när föreningen Vi i
dadag hade det inte funnits nå-

D

Postadress:
Box 904, 751 09 Uppsala
Besöksadress:
Knivstagatan 6, Uppsala
Tel. 018-56 32 00
Fax. 018-56 32 01

EKONOMISK FÖRVALTNING

Järvastaden
Visning varje
onsdag kl.16-19!

Stockholm

Postadress:
Box 35, 101 20 Stockholm
Besöksadress:
Vasagatan 40, Stockholm
Tel. 08-562 432 00
Fax. 08-562 432 01
www.ubc.se • E-post: info@ubc.se

www.skanska.se/jarvastaden

Kurt Kangas

gon förening. Därav släktskapet
mellan Frösundadagens och Vi i
Frösundas logotyp. I båda dessa
känner vi igen sfären på torget,
Brunnsvikens blå vatten och det
gröna från äppelträdgården vid
Lilla Frösunda.
Men föreningen kan betyda
mer än att bara vara en festkommitté. Föreningen har inte
funnits så många år och har än
inte helt funnit sin form. I första hand kan föreningen bli en
plattform för samverkan mellan
bostadsrättsföreningarnas styrelser, en remissinstans för förslag från kommunen. Hur stark
föreningen blir, vilka frågor som
den ska arbeta med och vilken
roll den ska få spela avgör vi
som bor här. Vilka vill engagera
sig?
Medlemmar i föreningen Vi
i Frösunda är områdets bostadsrättsföreningar. Det viktigaste
forumet styrelseordförandenas
samråd.
Vart tror ni kommunen vände sig förra året när de ville anordna guidad tur i Frösunda på
Stadens dag? Jo, till föreningen
Vi i Frösunda, vars ordförande
Kurt Kangas gärna tog på sig
uppgiften. n

Har du också en dröm?
www.myresjohus.se

Vi ﬁnns granne med dig i
Frösunda! Tel vard 08-622 25 80.

Affärssystem utan bäst före-datum

Text: Marita Brodin Foto: Vi i Frösunda

www.frosundadagen.com
info@viifrosunda.se

www.deka.dk

Tack till alla dessa företag som genom ekonomiskt stöd,
gåvor och insatser gjort det möjligt att anordna Frösundadagen 2007.

