
Vi fortsätter att smycka Rågsved tillsammans  
- välkommen till mosaikverkstaden

ÖPPETTIDER  
MOSAIKVERKSTADEN

• Onsdag 8 februari kl 17-20

• Söndag den 12 februari kl 11-15

• Onsdag den 15 februari kl 17-20

• Söndag den 19 februari kl 11-15

• Onsdag den 22 februari kl 17-20

• Söndag den 5 mars kl 11-15

• Onsdag den 8 mars kl 17-20

• Söndag den 12 mars kl 11-15

• Onsdag den 15 mars kl 17-20

• Söndag den 19 mars kl 11-15

Verkstaden finns på Kumlagatan 9  
(mitt emot korsningen Rågsveds-
slingan, bakom Rågsveds centrum 
och medborgarkontoret).

Detta är en del av arbetet med platssamverkan som genomförs i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning. Rågsveds  
Fastighetsägare arrangerar en rad aktiviteter i samverkan med sina medlemmar under arbetsnamnet Rågsveds Gröna gårdar.

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

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.

Till öppen mosaikverkstad är alla välkomna utan  
föranmälan, oavsett om du vill göra mosaik eller bara  
är nyfiken!

Du som är dagledig kan anmäla dig till att få komma  
vardagar under dagtid när vi tar emot barngrupper.  
Anmäl ditt intresse till Helen på Remakebolaget:  
tfn 0708-89 91 38 eller 
helen@remakebolaget.se

Denna gång är det Rågsveds Fastighetsägare, Ellevio och 
Remakebolaget som arrangerar en mosaikverkstad där alla 
är välkomna att vara med och skapa konst. Det är Ellevios 
nätstation på Bäverbäcksgränd som kommer att smyckas.
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