Smycka ditt Gubbängen!
ÖPPETTIDER
KONSTVERKSTADEN
Tisdagar kl 15.00–19.00
• 19 november
• 26 november
• 3 december
• 10 december
• 17 december
Lördagar kl 12.00–15.00
• 30 november
• 7 december
• 14 december

För att skapa spännande mötesplatser och en levande stad jobbar Familjebostäder med
konst i och runt våra fastigheter.

Nu smyckar vi Rågsved tillsammans
- välkommen till mosaikverkstaden

I projektet Konst i Gubbängen vill vi ha din hjälp att smycka fasaden mot tunnelbanan med mosaik.
36 kvm ska prydas med hjälp av boende och konstnärer. Alla nyfikna är välkomna!

VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONSTRÄFF Kom till konstverkstaden och hör mer om projektet.
Tillsammans
skapar
vi spännande
mötesplatser
och16
ennovember kl ÖPPETTIDER
TID:
Tisdagen 12
november
kl 15.00–19.00
och lördagen
12.00–15.00
PLATS:
Gubbängstorget
levande
stadsdel med117
ökad trygghet och trivsel genom att
MOSAIKVERKSTADEN

smycka
Rågsved med konstverk i mosaik.
Varmt
välkomna!
P.S. Det bjuds på fika!

Stövargatan 29 i Rågsved:

Rågsveds Fastighetsägare och Remakebolaget arrangerar
en öppen mosaikverkstad där alla är välkomna att vara
med och skapa konst. Detta görs inom projektet Gröna
gårdar i samverkan med Stadsdelsförvaltningen.

• Onsdag 6 april kl 15-20

Välkommen till Stövargatan 29
Var med och skapa konst i Rågsved och lär dig grunderna
i ett konsthantverk. Barn kan också vara med. Obs! barn
under 10 år behöver ha en vuxen med sig.

• Onsdag den 20 april kl 15-20

Alla nyfikna är varmt välkomna!

• Lördag den 9 april kl 10-15
• Onsdag den 13 april kl 11-16 (påsklov)

• Lördag den 23 april Kl 10-15
• Onsdagen den 27 april kl 15-20
• Onsdagen den 4 maj kl 15-20

Fastighetsägare i Rågsved är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Rågsved med fokus på trygghet och trivsel. Föreningens medlemmar är, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare, även bostadsdrättsföreningar är välkomna. Föreningen arbetar i ett nära samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer. www.ragfast.se

