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Delas ut till varje hem i Sjundeå

Sjundeå-dagen 2.9.2017 kl. 10–14, Bollhallen, Aleksis Kivi vägen 3
Preliminärt program

Vad anser författarna till sommarteatern Varggropen om Miina Sillanpää?
Trollkonstnär Franky B Magic
Lojo stadsorkester
Ansiktsmålning för barn
16 000 avskrivna böcker i biblioteket
Lokala föreningar och företag m.m. presenterar sin verksamhet och säljer produkter.
Parkering
Busstransport mellan hotellet och centrum kommer att ordnas, exakt rutt klarnar senare.
Utanför bollhallen är endast inva-parkering tillåten. Vi uppmanar gästerna att lämna sina bilar på
parkeringen i ändan av Folksam Arenan samt på andra parkeringar i kommuncentrum.
Evenemang annanstans i Sjundeå 2.9
Kl. 9–13:30 Sjundeå kyrka (Svidjavägen 51)
Kyrkan öppen, orgelmusik kl. 11 och kl. 12.
Kl. 9–13 Sjundeå finskspråkiga församling (Capella, Flemingsvägen 2)
Återvinningsevenemang
Kl. 10–14 Sjundeå svenska församling (Flemingsvägen 2)
Missionsloppis
Kl. 10–14 Öppet hus på Sjundeå brandstation (Länsmansbacken 76)
På programmet bl.a. hoppborg, lotteri och möjlighet att öva förstahandssläckning
Kl. 11–15 Finland 100 år på Sjundby (Karskogvägen 621 C)
På programmet bl.a. naturstig och möjligheten att träffa olika personer från 1917.
Kl. 12–15 Marthabo (Lappersvägen 93)
Utställning: Finland 100 år i fotografier, böcker, mynt m.m. Kaffe, bakverk och lotteri.
Kl. 12–15 Öppet hus på Västanlid (Bäcksvägen 16)
På programmet bl.a. ponnyridning, fotoutställning samt lokala företagare och närproducerade produkter.
Kl. 10–16 Cumulus Resort Sjundeå (Lepopirttivägen 80)
På programmet bl.a. gratis motionsmix och containerloppis.
Kl. 9– Pickala Golf (Golfgränden 5)
30-års jubileumstävlingar och fest.
Föreningar och företag kan anmäla om sidoevenemang till Sjundeå kommun, sivistystoimisto@siuntio.fi.
Tilläggsuppgifter om Sjundeå-dagen och övriga evenemang publiceras på kommunens webbplats och på
Facebook.

Välkommen till Sjundeådagen!
Bibliotekets kundenkät och förnyandet av kommunens strategi

Biblioteksenkäten är öppen ännu fram till 3.9. Enkäten finns på bibliotekets webbplats.
Enkäten om kommunens strategi samt fototävlingen ”Mitt Sjundeå” är öppna 28.8–30.9.2017. Bland
deltagarna lottar vi ut presentkort. Noggrannare anvisningar kommer under vecka 35 på webbplatsen
www.sjundea.fi under Aktuellt.

Käännä!

