
	  
	  
VÄLKOMMEN	  TILL	  PARKLEKEN	  	  
”VÄNGÅVANS	  VÄNNER”!	  	  
FRITIDS	  ·∙	  PARKLEK	  ·∙	  PLASKDAMM	  &	  UTEDUSCH	  ·∙	  EVENT	  I	  PARKEN	  ·∙	  	  
FIKA	  ·∙	  GRILLPLATS	  ·∙	  LEKSAKER	  I	  SANDLÅDAN	  ·∙	  UNGDOMSGÅRD
	  

BLI	  MEDLEM	  –	  ENDAST	  100	  KR	  	  
FÖR	  LÄSÅRET	  13/14.	  

I	  PARKEN	  ERBJUDS	  –	  En	  fin	  parklek,	  plaskdamm	  
och	  utomhusdusch	  under	  sommaren,	  loppis,	  
klädbytardagar	  och	  parkfester.	  Hinkar	  och	  spadar	  
till	  sandlådelekar.	  Bollar,	  bandyklubbor	  och	  
utomhusspel	  finns	  att	  låna,	  cyklar	  till	  de	  mindre	  
barnen	  samt	  besökstoalett	  och	  skötbord.	  Vi	  har	  
nya	  skateskutt	  och	  under	  året	  rustas	  parken	  upp.	  

FIKA	  &	  TÄND	  GRILL	  –	  Vardagar	  mellan	  12–17.30	  
erbjuds	  fika	  med	  bl.a.	  kaffe,	  festis,	  småtugg,	  tänd	  
grill	  och	  möjlighet	  att	  handla	  korv	  eller	  
hamburgare	  på	  fredagar	  ca	  kl	  13–15.	  	  

LOKAL	  FÖR	  KALAS	  –	  Medlemmar	  får	  för	  en	  billig	  
penning	  hyra	  parkhuset	  för	  kalas	  och	  tillställningar.	  	  

BLI	  MEDLEM	  –	  Betala	  in	  medlemsavgiften	  (100	  kr)	  
till	  vårt	  plusgiro,	  ange	  namn,	  adress	  och	  e-‐post.	  
Mejla	  även	  dina	  uppgifter	  till	  
parken@parklekenvangavan.se.	  	  
Det	  går	  också	  bra	  att	  gå	  till	  personalen	  och	  betala	  
direkt.	  Medlemsskapet	  gäller	  innevarande	  år.	  

”Vängåvans	  Vänner”,	  Essinge	  kyrkväg	  3,	  	  
112	  65	  Stockholm,	  08-‐656	  34	  06,	  
parken@parklekenvangavan.se,	  
www.parklekenvangavan.se,	  org.nr.	  802017-‐0745.	  

	  

”Vängåvans	  Vänner”	  är	  en	  ideell	  förening	  driven	  av	  föräldrar.	  Vi	  tar	  hand	  om	  parkleken	  på	  Stora	  Essingen	  	  
i	  samarbete	  med	  stadsdelsförvaltningen.	  Här	  finns	  parklek	  för	  stora	  och	  små,	  fritids	  för	  årskurs	  4–5	  samt	  
ungdomsgård.	  Vårt	  mål	  är	  att	  vara	  en	  given,	  lokal	  mötesplats	  för	  barn	  och	  vuxna	  i	  alla	  åldrar.	  
	  
	  

Plusgiro	  Vängåvans	  vänner	  77	  45	  50-‐8.	  
Medlemsavgift	  100	  kr	  för	  läsåret	  13/14.	  
Ange	  namn	  och	  adress	  när	  du	  betalar.	  	  

	  

	  

	  


