Tidig vår 2016
Attraktiva Åby
Nam id velit non risus consequat iaculis.

Samhällsarbete Attraktiva Åby är samverkan mellan Mölndals stad (Kultur och
Fritid, SKF, SAF, Serviceförvaltningen) Stena Fastigheter, Mölndals Bostäder, Brf.
Korndahl, Brf. Smörhålan. I Attraktiva Åby arbetar en samordnare tillsammans med
ett antal timanställda samt 10 gymnasieungdomar.

Samhällsarbete Attraktiva Åby
robert.andersson02@molndal.se
abyprojektet@gmail.com

http://attraktivaaby.se/
https://www.facebook.com/attraktiva.aby
Baazgatan (delar lokal med Broslättsgården)
431 61 Mölndal

Tel: 0707-701 403

Fredagsfotboll & Hälsotisdag
I samverkan med Broslätts fritidsgård arbetar Attraktiva Åby på olika sätt med aktiviteter för barn/unga i
området. På tisdagarna kombineras lek/rörelse med prat om mat & på fredagarna mellan 19-21 sparkas det boll i
gympasalen på Katrinebergsskolan. Fredagsfotbollen riktar sig till de som går i åk 4-9. Aktiviteterna är
välbesökta och uppskattade. Rasti Zuhdi från fritidsgården & Dorent Broqi/Albin Tutic från Attraktiva Åby
håller i fredagsfotbollen tillsvidare. Vi välkomnar förutom barnen även föräldrar & andra vuxna att titta förbi.
Hälsotisdag arrangeras av Rasti Zuhdi & Attraktiva Åbys Nicolas Stjern i samverkan med samordnare för
folkhälsa Hillevi Funck.

ÅBYDAGEN 2016
Planeringen inför årets områdesdag är i full gång. I år har vi breddat samverkan. Nya deltagare förutom
Pingstkyrkan, Samhällsarbete & Broslätts fritidsgård i arrangörsgruppen är Hyresgästföreningen Mölndal, LO &
ABF Sydvästra Götaland. Dagen äger rum lördagen den 28:e maj mellan klockan 13 och 18 Bland mycket annat
är vi stolta över att ha med årets kulturstipendiat Ellinor Augustini som tillsammans med sin kollega Lisa
Andersson-Andersson ordnar en workshop i lera med barnen under dagen. Håll utkik efter affisch och mer
information på hemsidan inom kort!

Bostadsnära odling på Gärdesplan
Våren närmar sig. Efter förra årets lyckade start av odlingsprojektet på Gärdesplan är det nu dags att ta nästa
steg. Samordnaren har berättat om projektet på inspirationsdag inför Hållbarhetsveckan den 19:e januari, som
ett gott exempel på lokalt hållbarhetsarbete. Roy & de andra på Tekniska förvaltningen har redan börjat snickra
ihop nya lådor. I år blir det 15 lådor i storleken 1,65x3,3 m som kommer att delas ut i enlighet med tid på
kölistan. Om man är intresserad av att börja odla kan man höra av sig till samordnaren. Nytt för i år är att två
redskapslådor utplaceras samt en grillplats kommer att anläggas på platsen. Under En inbjudan till gemensam
arbetsdag (ogräsrensning) & inspirationsföreläsning om jordförbättring med Susanne Lundberg från Källdalen
trädgårdar har anslagits. Detta äger rum i samband med Hållbarhetsveckan i Mölndal som pågår mellan 16 till 23
april. Ett programblad har skickats ut till alla hushåll i Mölndal.
http://hallbarhetsveckan.se/
En rapport om odlingsprojektet finns att ladda ner på:
http://attraktivaaby.se/

