VÄLKOMMEN TILL PARKLEKEN
OCH VÄNGÅVANS VÄNNER!
EN PARK FÖR ALLA · FRITIDS · PARKLEK · PLASKDAMM & UTEDUSCH · EVENT I
PARKEN · FIKA · GRILLPLATS · LEKSAKER I SANDLÅDAN · UNGDOMSGÅRD
BLI MEDLEM – 100 kr per kalenderår
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.
EN PARK FÖR ALLA Fredagar är lokalen öppen för
alla kl 10-13. Är du hemma med barn, pensionär,
mellan jobb - kom och häng! Det finns fika och
skapande. Parken utomhus öppen alla tider alla
dagar. Välkommen!
FIKA & TÄND GRILL – Vardagar mellan 12–17.30
erbjuds fikabricka med bl a kaffe, festis, frukt och
småtugg. Grillen är tänd med möjlighet att handla
korv eller hamburgare på fredagar ca kl 13,30–15.
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 77 45 50-8, ange namn och e-post.
Glöm inte att mejla oss att du blivit medlem på
parken@parklekenvangavan.se. Det går också bra
att direkt till personalen betala medlemskap.
Medlemskapet gäller årsvis.
Vängåvans Vänner, Essinge kyrkväg 3,
112 65 Stockholm, 08-656 34 06,
parken@parklekenvangavan.se,
www.parklekenvangavan.se, org.nr. 802017-0745.

Vårt mål är att vara en given, lokal mötesplats på Stora Essingen
för barn och vuxna i alla åldrar. Vängåvans Vänner är en ideell
förening som tar hand om parkleken Vängåvan i samarbete med
stadsdelsförvaltningen. Här finns bl a parklek för stora och små,
fritids för årskurs 4–6 samt ungdomsgård.

1. Plusgiro Vängåvans vänner 77 45 50 – 8.
2. Medlemsavgift 100 kr per kalenderår.
3. Maila oss namn och adress efter inbetalning så lägger vi till dig bland
medlemsmailen så får ni oregelbundna utskick från oss ca två gånger per år.

