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Samtidigt som kvällarna
blir mörkare ser det ljusare
ut för kultur- och evenemangsutbudet vilket detta
nummer av Uppleva &
Göra som du håller i din
hand visar. Äntligen börjar
livet så smått att återgå till
det normala. Vi ska fortsätta
vara försiktiga och rädda
om varandra samtidigt som
vi njuter av att åter få lyssna
på musik, gå på teater och
besöka kulturevenemang
tillsammans.
För egen del har pandemin på olika vis visat mig hur viktig kulturen är. Kulturen presenteras ofta som ”grädden på
moset” men inget kunde väl vara mer fel? Det är snarare
tallriken som moset ligger på, som Jonna Bornemark skriver.
Kittet som håller samhället samman. Även Churchill lär ha
delat denna syn och när krigsministern frågan varför han inte
tog medel från kulturen och satsade mer på försvaret lär han
ha svarat ”om vi inte har någon kultur – vad har vi då att försvara?” Kulturen har på många sätt behövts under den märkliga tid som pandemin varit och det är nu med stor glädje jag
ser på innehållet i den tidning du håller i din hand.
Jag ser även fram emot att få arbeta vidare med utvecklingen av delaktighet i kommunen, vilket kommer att vara en
fokusfråga framöver. För att känna stolthet och samhörighet
med det samhälle vi lever i krävs att vi känner delaktighet.
Ofta finns grupper som i hög grad är delaktiga och påverkar
medan andra grupper saknas. Det här vill vi utveckla tillsammans. Delaktigheten är en förutsättning i vår demokrati, som
historiskt sett också ständigt utvecklas. Det första valet i Sverige där kvinnor fick rösta genomfördes 1921. En fantastisk
milstolpe och en viktig del i utveckling av demokratin såklart
och det hade varit lätt att stanna och vara nöjd där, men det
dröjde många år innan även t ex landets minoriteter och
andra utsatta grupper med självklarhet fick samma möjlighet.
Utvecklingen har alltid skett stegvis.
Vi vill att alla kommunens invånare ska känna delaktighet
och att fler ska vilja delta i utvecklingen: enskilda medborgare, föreningar, företag osv. För kommunen – det är ju vi
allihop, tillsammans.
Vi ses!
Elin Dahm
Verksamhetschef Attraktiv kommun, Sektor samhälle

Instagram.com/upplevosthammar

Kalendarium

September – november 2021
= Finsk kultur

= del av Kulturveckan

FÖREDRAG Joakim Medin

28 AUGUSTI KL. 16

7 OKTOBER – 13 NOVEMBER

DANS Between the heart and the stack
28 AUGUSTI KL. 14

100 år!

UTSTÄLLNING Vässa Pennan
29 AUGUSTI KL. 15

100 år!

Framsida, foto: Ada M Vesterbacka
Sida 2, 13 foto: Yasaman Sharif Manesh
Sida 4–5 foto: okända. Reproduktion KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Sida 7, 16, 18, 19, 21, 22 och 23 foto: mostpotos och pixabay.com
Sida 6, 8, 10 samt 13–17 foto: pressbilder för evenemang
Sida 18 foto: David Nyman @dejjvid
Sida 20 och 21: David Nyman @dejjvid, Stefan Skoglund

Denna tidning ges ut av Östhammars kommun. Har du frågor eller synpunkter på innehållet i denna tidning kan du kontakta: kultur.fritid@osthammar.se.
©2021 Östhammars kommun, med reservation för eventuella ändringar
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3 NOVEMBER KL. 10–16

FÖREDRAG Demensdagen i Östhammar
2021

UTSTÄLLNING Runak Resulpur

ONSDAG 3 NOVEMBER KL. 19

7 OKTOBER KL. 13

MUSIK Svensktoppen 1962 – 1972 Del 2

100 år!

KULTURKVÄLL Hurra för demokratin!

MUSIK Ett tonsättarporträtt av Hélène
Tham
100 år!

ONSDAG 3 NOVEMBER KL. 18.30

9 OKTOBER KL. 19

FÖRFATTARBESÖK Lena Kallenberg

TEATER Sörjen som blev

TEATER Kriga som ingen
1 SEPTEMBER KL. 18.30–20.00

= demokrati

6 OKTOBER KL. 19

27 AUGUSTI – 2 OKTOBER

UTSTÄLLNING Forsmark 40 år

9 OKTOBER KL. 17

4 NOVEMBER KL. 13

MUSIK Uppsala Kammarsolister

MUSIK Duo Sang

12 OKTOBER KL. 19

FREDAG 5 NOVEMBER KL. 19

3 SEPTEMBER KL. 10–16

FÖREDRAG Fjärddagarna 2021

MUSIK Nyckelharpstraditioner i Österby
och evergreens

4 SEPTEMBER KL. 16.30 & 18.30

13 OKTOBER KL. 18

LJUSAFTON i Källörsparken

MUSIK Finland i mitt hjärta / Suomi sydämmessäni

FÖREDRAG Anders Wallensten

6 SEPTEMBER KL. 10–12

FESTIVAL Östhammars ordfestival

SAMTALSCAFÉ Döden döden
Hela serien: 20/9 4/10, 18/10, 1/11, 15/11,
29/11

20 OKTOBER KL. 18

FÖRFATTARBESÖK Eli Åhman Owetz

KULTURARVSDAG Slåtterfest vid Källörsparken och föredrag på Schrams

MUSIK Svensktoppen 1962 – 1972 Del 3

12 SEPTEMBER KL. 16

TEATER Den inbillade sjuke

MUSIK Bernstein – Linnékvintetten och
Trio x

15 SEPTEMBER KL.19

FÖREDRAG Kroppspositivt föräldraskap
– vuxnas ansvar och barns rätt till en
sund kroppsbild

FILOSOFICAFÈ
Hela serien: 23/10, 13/11, 27/11
21 SEPTEMBER KL.19

24 OKTOBER KL. 15

FÖRFATTARBESÖK Ulrika Knutson

13 NOVEMBER KL. 19

MUSIK Lisa Lystam Family Band

17–18 NOVEMBER KL. 19.30

18 NOVEMBER – 18 DECEMBER

27 OKTOBER KL.19

FÖRFATTARBESÖK Elsie Johanson

30 OKTOBER

18 NOVEMBER KL. 18

30 OKTOBER KL.19

24 NOVEMBER KL. 19

100 år!

UTSTÄLLNING För en rimligare värld

28 SEPTEMBER KL.17.30

MUSIK Linnékvintetten: Finlandia

31 OKTOBER KL. 15

LÄSECIRKEL – shared reading
Hela serien: 28/9, 5/10, 12/10, 19/10,
26/10, 16/11, 23/11, 30/11

TEATER Trollkarlen från Chicago

29 SEPTEMBER KL. 19

2 NOVEMBER KL. 18

MÅNDAG 1 NOVEMBER KL. 18

FÖRFATTARBESÖK Susanna Alakoski
3

FÖREDRAG Tove Jansson och havet

28 NOVEMBER KL. 16

UTSTÄLLNING Anna Helldorff, illustration & Per Helldorff, trä
31 OKTOBER KL. 14

100 år!

FÖRFATTARBESÖK Kjell Östberg

INVIGNING Kulturveckan

23 SEPTEMBER KL.13

FÖRFATTARBESÖK David Thurfjell

AVSLUTNINGSFEST Harghamns Folkets
hus 100 år

UTSTÄLLNING Kristina Jansson och
Camilla Holewa

30 OKTOBER–21 NOVEMBER

100 år!

LÖRDAG 6 NOVEMBER

MUSIKREVY Tjärlek och tjafs 2.0

INVIGNING Hargshamns Folkets hus
jubileumsvecka

18 SEPTEMBER KL. 11–12.30

MUSIKTEATER JUKEBOX!

SÖNDAG 7 NOVEMBER

16 OKTOBER KL. 12–17

21 OKTOBER KL. 13

11 SEPTEMBER KL. 11–17

MUSIK Svensktoppen 1962 – 1972 Del 1

Uppleva & göra hösten 2021

100 år!

LYRIKDRAMATIK med Teater Oland

•

Läs mer om
evenemangen i tidningen.

•

Kulturprogram för barn &
familj hittar du på sidorna 8–9.

•

Besök roslagen.se för alla
evenemang i Östhammars
kommun.

Uppmärksamma demokratin 100 år genom att
bjuda in till en fikastund! Fika i mindre grupp eller
digitalt. Dela gärna bilder eller recept i sociala
medier. Tagga #firademokratin

3

Läs tidningar

Tryckfrihet är helt avgörande för en
levande demokrati. I den svenska
tryckfrihetsförordningen står det:

”Tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt
meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett
fritt konstnärligt skapande.”
Genom att läsa tidningar och tidskrifter skaffar du
dig kunskap och hänger med i politiken och samhällsdebatten, vilket i sin tur bidrar till en starkare
demokrati. På biblioteket kan du läsa tidningar i
både tryckt och i digital form.

5

Skicka ett rösträttsvykort

Ett verktyg i den demokratiska
kampen under 1900-talets början var
rösträttsvykorten. Vykorten trycktes i
stora upplagor med porträtt och texter av rösträttskämpar. Ta del av fler rösträttsvykort, skriv
ut och skicka som hälsning till någon som du vill
påminna om vikten av en levande demokrati!

Du kan leta på: Kvinnors kamp för rösträtt –
Fotografier på Göteborgs universitetsbiblioteks
webbplats. Eller så kan du skapa ett eget, rykande
färskt demokratikort. Dela det gärna på sociala
medier – tagga #firademokratin.

7

Se, upplev och lyssna på
evenemang som berör
ämnet demokrati

Leta reda på något evenemang som intresserar
dig och ta del av upplevelsen.

er

Demokratin fyller 100 år!
När fick Sverige allmän rösträtt? Frågan är inte helt lätt att svara på. Processen pågick under flera år.
• 17 december 1918 togs beslut i riksdagen om att allmän och lika rösträtt ska införas vid nästa
ordinarie riksdag.
• 24 maj 1919 togs första grundlagsbeslutet. Eftersom rösträtten regleras i grundlagen krävs att
beslut fattas i två riksdagar, med val emellan.
• September 1920 genomförs det sista riksdagsvalet där enbart män har rösträtt.
• 26 januari 1921 Riksdagen fattar det andra och bekräftande beslutet om att ändra grundlagen, och
allmän och lika rösträtt införs.
• September 1921 genomförs det första riksdagsvalet där kvinnor har rösträtt och är valbara.
4
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100 år!

Lämna in eller stötta en
medborgarmotion

När du lämnar in eller stöttar en medborgarmotion använder du dig av din åsikts- och
yttrandefrihet och samtidigt stärker du kontakten
mellan folket och de förtroendevalda politikerna.
På osthammar.se finns en flik som heter
"kommun och politik" klicka därefter på
"delaktighet och inflytande".
Där kan du läsa mer om hur du gör.

2

Gå med i en förening –

4

Sök pengar till ett
ideellt projekt

genom att organisera dig med
andra kan du också påverka

Den svenska demokratin har i stor utsträckning
formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Under
senare delen av 1800-talet bildades nykterhetsrörelsen, fackföreningar, kvinnorörelsen, bildningsförbund m.fl. Alla hade en gemensam grund
– människor gick samman för att ställa krav på ett
bättre och mer rättvist samhälle. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta
och kämpa för samma mål.

Många som arbetar för att förändra
och förbättra samhället jobbar ideellt,
utan ersättning i form av lön. Men många gånger
krävs det ändå pengar för att få något gjort.
Kanske vill du driva ett projekt för ungdomar eller
starta upp en mötesplats. Sök pengar och använd
dem till ett samhällsförbättrande projekt!

rna
Se sido

7 & 23

6

Gör ett konstverk som
illustrerar demokrati

8

Lär dig mer om alla
människors rättigheter

10

Under kampen för kvinnors rösträtt
var kafferep ett sätt att mötas. Där
kunde kvinnor prata vardagsliv och
politik utan männens insyn. På samma sätt förde
rösträttsrörelsen sin kamp runt om i landet för
hundra år sedan – genom att samla sig runt kafferep och kaffekalas och diskutera viktiga politiska
frågor.

sätt att fira demokratin

1

Fika demokratin

Ta fram skaparlusten inom dig och
måla en demokratitavla! Fotografera
och dela gärna i dina sociala medier.
Tagga #firademokratin

Deklarationen inleds med dessa ord:
”Alla människor är födda fria och lika i värde och
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda
av gemenskap.”
Därefter följer 30 artiklar. Ta reda på mer om de
mänskliga rättigheterna: Vilka rättigheter ingår i
FN-deklarationen? På vilket sätt kan du se spår av
dessa rättigheter i den svenska demokratin?

10

Lär dig vilka demokratins grundläggande principer är

Vad kännetecknar en demokrati egentligen?
Forskare har kommit fram till några grundläggande principer som: folkstyre, rättsstat och handlingskraft. Fördjupning om demokratins grunder
hittar du på firademokratin.riksdagen.se
Vilken tycker du är viktigast? Skriv gärna och dela
på sociala medier. Tagga #firademokratin

5
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100 år!

28 AUGUSTI KL. 14

Invigning av Vässa Pennan

”Vässa Pennan”, med verk av satirtecknarna
EWK (Ewert Karlsson), Max Gustafson, Sara
Granér, Magnus Bard och Marja Nyberg. Invigning av politiker Margareta Widén-Berggren,
satirtecknare Magnus Bard och från folkbildningen Caroline Ullman. Samtal om demokrati,
yttrandefrihet och satir. Vi har vässade pennor,
rita din egen karikatyr. Publikens egen konstutställning. Workshop för de unga. Poeten Karlsson, Teater Fridhem, Svenne & Svalle,
Gräsligan och HildeMarie Farstad sjunger, skämtar och funderar kring allvarliga ting i
teater och visform.
Plats: Ekeby Bygdegård, Alunda
Öppettider ”Vässa Pennan”
Fri Entré.
28–29
AUGUSTI KL. 14–18
Kontakt Sven-Ove Wånö/076-16 33 859.
30
AUGUSTI–2
SEPTEMBER KL. 12–16
Arrangör: Ekeby Bygdegårdsförening*
Ekeby Bygdegård, Alunda.
29 AUGUSTI KL. 15

TEATER Kriga som ingen

Om Östhammars mest berömda rösträttskämpe, Signe Jacobsson, innan hon hittat sin
kamp. Det är historien om en tonåring som gjorde sådant ingen annan vågade. Hundra
år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige
berättar föreställningen om en av alla dem
som banade väg.
Plats: Ekeby Bygdegård, Alunda
Fri Entré. Kontakt Sven-Ove Wånö/076-16
33 859.
Arrangör: Ekeby Bygdegårdsförening*
1 SEPTEMBER KL. 18.30–20.00

KULTURKVÄLL – Hurra för demokratin!

Demokratin fyller 100 år! Stensunda Musik & Kultur tillsammans med biblioteket bjuder
på en kväll med poesi, teater & musik. Vill du delta? Vi har öppen scen för dig som vill
bidra med något eget.
Plats: Alunda bibliotek
Fri entré. Biljett: biblioteket.alunda@osthammar.se / 0173-858 70
Arrangör: Östhammars kommun och Stensunda Musik & Kultur*
*Medarrangörer: Stensunda Musik & Kultur, Bygdegårdarnas Riksförbund, Uppsala
Bygdegårdsdistrikt, Statens Kulturråd, Östhammars Kommun, Alunda Bibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan.

Ur Hargshamns
Folkets hus
jubileumsprogram:
31 OKTOBER KL.14

För en rimligare värld

Vernissage på konstutställning av arbetarmålaren Roine Jansson och på Folkets Hus
och Parkers utställning ”För en rimligare
värld”. Utställningarna öppna dagligen under eftermiddagarna, hela veckan.
Kaffeservering.
Plats: Hargshamns Folkets hus
Biljetter: tel 070 380 28 80, hargshamn.nu
Arrangör: Hargshamns Folkets hus

3 NOVEMBER KL. 18.30

Författarbesök Lena Kallenberg

Lena blev Ivar Lo Johansson-stipendiat
2020 och arbetarförfattare med utgångspunkt i kvinnohistorien.
Plats: Hargshamns Folkets hus
Biljetter: tel 070 380 28 80, hargshamn.nu
Arrangör: Hargshamns Folkets hus
6

Tänk att kunna göra sin röst hörd direkt.
Digitalt och utan krångel.
Ruotsinsuomalainen, saa
äänesi kuuluviin ja
osallistu neuvonpitoon!

- en mötesplats för dig i årskurs 7
upp till 20 år

Neuvonpidoissa tiedotetaan ja keskustellaan asioista, jotka koskettavat tapaamisen
osallistujia. Tule kertomaan mitä tarpeita tai
toiveita sinulla on koskien kunnan suomen
kielisiä palveluita ja tiedotusta. Aiheita voivat
olla esimerkiksi vanhustenhoito, suomen
kielen opetus kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, nuorille suunnattu toiminta sekä
ruotsinsuomalainen kulttuuritoiminta. Osallistumalla varmistat, että sinun mielipiteesi
tärkeistä asioista tulee esille, joka puolestaan voi johtaa konkreettiseen muutokseen,
kun asioita viedään eteenpäin.
Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat peruspilareita Euroopan neuvoston sopimuksissa koskien kansallisia vähemmistöjä ja on
päätavoite Ruotsin vähemmistöpolitiikassa.
Lisäksi ovat osallistuminen ja vaikuttaminen
oikeuksia vähemmistölain yleisissä päätöksissä ja näin ollen myös kunnan vähemmistötyötä.
Osallistuaksesi neuvonpitoihin tai kertoaksesi tarpeistasi/toiveistasi koskien suomen
kieltä kunnassamme, ota yhteyttä suomen
kielen hallintoalueen koordinaattoriin Suvi
Kokkoon: suvi.kokko@osthammar.se tai
puhelimitse 0173-86269.

Sverigefinländare, få din
röst hörd och delta i
samråd!
I ett samråd informeras och diskuteras
frågor som rör berörda deltagare från de
nationella minoriteterna. Kom och berätta
vilka behov och intressen du har gällande
kommunens service och kommunikation
på finska. Ämnen som diskuteras kan vara
t.ex. äldreomsorg, modersmålsundervisning
i skola och förskola samt aktiviteter riktade
mot unga sverigefinnar och sverigefinsk kulturverksamhet. Deltagandet i samråd innebär att dina åsikter kring viktiga sakfrågor
lyfts fram, vilket kan leda till verklig förändring genom att dina åsikter tas vidare.
Delaktighet och inflytande är grundläggande principer i Europarådets konventioner
för nationella minoriteter och ett huvudmål
i den svenska minoritetspolitiken. Dessutom är det en rättighet i minoritetslagens
allmänna bestämmelser som ska genomsyra
kommunens minoritetsarbete.
För att delta i samråd eller berätta om dina
behov/intressen för finska språket i vår
kommun, kontakta koordinatorn för finskt
förvaltningsområde Suvi Kokko,
suvi.kokko@osthammar.se / 0173-86269.

UNGDOMSGÅRDAR

Nu kan du ladda ner appen Ung i Östhammar via Google Play och
App Store. Sök på "Ung i Östhammars kommun"

Beslut som rör unga ska
bygga på kunskap om unga
Därför genomför vi Ungdomsenkäten
Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) med jämna mellanrum. Det
är ett verktyg för oss för att ta reda
på hur ungas livssituation ser ut lokalt.
Hösten 2020 genomfördes en enkät
i åk 8 på högstadiet och i åk 2 på
gymnasiet. Du hittar slutrapporten med all statistik på osthammar.se/barnochunga.
Under våren 2021 har Ungfritid tagit fram en åtgärdsplan för hur vi ska arbeta
vidare med resultatet och hur vi når ut med det, detta arbete fortsätter nu
under hösten. Frågor? Hör av dig till: ungfritid@osthammar.se.

Välkommen till våra ungdomsgårdar!
Vi finns i Alunda, Österbybruk och
Östhammar. Här kan du som går i
årskurs 7 upp till 20 år besöka oss
för att umgås med dina vänner, spela
tv-spel, pyssla, utmana ungdomsledarna på biljard, baka och mycket mer. Vi
anordnar ibland temakvällar, aktiviteter
och utflykter. Har du egna förslag om
hur ungdomsgården kan förbättras?
Vill du hitta på en aktivitet eller utflykt?
Snacka med våra ungdomsledare! Eller
skicka ett meddelande till oss på vårt
Instagramkonto @upplevosthammar
eller lägg ett förslag i appen!
Här kan du hänga:
• Unkan Österbybruk
• Storbrunns ungdomsgård
• Alunda ungdomsgård
Kontakta och följ oss!
App: Ung i Östhammars kommun
Webb: osthammar.se/ungikommunen
E-post: ungfritid@osthammar.se
Instagram: @upplevosthammar
#ungiosthammar

FUNKIS

- för dig med funktionsvariation

Unga Brunnen

Unga Brunnen är vår fritidsverksamhet
för dig som är ung med funktionsvariation. Vi håller temakvällar, pysslar, spelar
pingis och mycket annat. Ifall du är i
behov av hjälp under kvällen behöver
du ha med dig en egen ledsagare.

Ung arrangör?

Går du på högstadiet eller
gymnasiet och har en idé
om ett evenemang du skulle
vilja arrangera på Kulturhuset Storbrunn? Då kan du få
pengar ur Lyftet Storbrunn
och hjälp från kulturhusets
personal.

Brunnen

Fritidsgården Brunnen är till för dig
med en funktionsvariation. Vi träffas
på tisdagskvällar, oftast på Kulturhuset
Storbrunn i Östhammar men ibland på
andra orter i kommunen. Vi fikar, spelar
spel, ritar, sjunger, lyssnar på föredrag
och mycket mer.

Hör av dig till oss via:
storbrunn@osthammar.se
så berättar vi mer!

Aktuella öppettider och adresser
hittar du på osthammar.se/brunnen
7

Alla
aktiviteter
är gratis!

Oktober

November

TISDAG 7 DECEMBER KL. 14.30

Efter föris!

Sång- och fruktstund efter förskolan. Kom
och sjung sånger tillsammans med logoped
och musiker Emma D Haglund.
Rek. ålder 2-6 år men alla är välkomna!

MÅNDAG 1 NOVEMBER KL. 9–15

Bygg en mekanisk katt

= Finsk kultur

HÖSTLOV 2021

December

Plats: Kulturhuset Storbrunn
Drop in!
Arrangör: Haglund Dahlin AB

Med mjölkkartonger, piprensare, sugrör,
akvarellpapper, silkespapper, tejp, kritor och
akvarellfärger bygger vi varsin mekanisk katt
som lapar mjölk och viftar på svansen då
man vevar på veven. Rek. ålder från 8 år.
Plats: Österbybruks bibliotek
Boka: kultur.fritid@osthammar.se
Arrangör: Östhammars kommun

= ingår i Kulturveckan

September
11 SEPTEMBER KL. 11–13

Kulturarvsdagen

Slåtterfest vid Källörs äng. Den blomsteräng
som vi planterade i våras ska nu slås. Kom
och hjälp till! Medtag kratta eller räfsa.

LÖRDAG 18 SEPTEMBER KL. 14

En föreställning för barn mellan 1–2,5 år,
om Tage som vaknar före alla andra. Han
går på upptäcktsfärd i det sovande huset
och tappar något viktigt ut genom fönstret.
Nu ligger Tages viktiga sak inne i en rosenbuske. Busken har taggar. Hur ska Tage få
den viktiga saken?
Plats: Gimo bibliotek
Boka: biblioteket.gimo@osthammar.se
/ 0173-867 75
Arrangör: Östhammars kommun

Åh vad livet är härligt tycker Flodhästen.
Hon njuter av sin lugna, lata tillvaro vid
strandkanten. Trots att hon är gammal rör
hon sig elegant i vattnet och flyter som en
kork.
Barnteater för barn 3-6 år.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se
0173-863 00
Arrangör: Östhammars kommun

LÖRDAG 25 SEPTEMBER KL. 14

Efter föris!

Jag går upp

Forma av Tio fötter

LÖRDAG 11 SEPTEMBER KL. 13

Solen sover/Aurinko nukkuu

En tvåspråkig musikalisk föreställning för
barn från 2 år. Nyskrivna godnattsagor som
berättas med musik, text och rörelse på
svenska och finska. Kaksikielinen musikaalinen esitys 2-vuotiaasta ylöspäin. ”Aurinko
nukkuu-esityksessä kerrotaan uusia iltasatuja
musiikin, tekstin ja liikkeen avulla, suomeksi
ja ruotsiksi.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se /
0173-86300
Arrangör: Östhammars kommun

TISDAG 14 SEPTEMBER KL. 14.30

Efter föris!

Sång- och fruktstund efter förskolan. Kom
och sjung sånger tillsammans med logoped
och musiker Emma D Haglund.
Rek. ålder 2-6 år men alla är välkomna!
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Drop in!
Arrangör: Haglund Dahlin AB

En interaktiv 3d-show där barnen får vara
med och styra dramaturgi och upplägg.
Föreställningen tar upp frågor om att passa
in, allas lika värde och att våga vara sig själv.
Alldeles egen och unik, som ingen annan.
Rek. ålder: 4-6 år
Plats: Österbybruks bibliotek
Boka: biblioteket.osterbybruk@osthammar.se
/ 0173-856 30
Arrangör: Östhammars kommun

Flodhästen och andra hästar

TISDAG 5 OKTOBER KL. 14.30
Sång- och fruktstund efter förskolan. Kom
och sjung sånger tillsammans med logoped
och musiker Emma D Haglund.
Rek. ålder 2-6 år men alla är välkomna!

Plats: Kulturhuset Storbrunn
Drop in!
Arrangör: Haglund Dahlin AB

TISDAG 26 OKTOBER KL. 14.30

Efter föris!

Minidisco i barnhörnan. Dansa loss efter
förskolan. Vi bjuder alla barn på frukt. Rek.
ålder 2-6 år men alla är välkomna!
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Boka: Drop in!
Arrangör: Östhammars kommun

ONSDAG 3 NOVEMBER

Halloweendisco

Ålder: 3-10 år
Plats: Societetshuset Källör, Östhammar
Arrangör: Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör
LÖRDAG 6 NOVEMBER KL. 14

Mamma mu bygger en koja

Ett kraxigt relationsdrama för alla från 4 år
om bakåtsträvaren som tror att kor inte
kan bygga kojor och den nyfikna och kreativa livsnjutaren som visar på motsatsen.
Plats: Hargshamns Folkets hus
Boka: tel 070 380 28 80, www.hargshamn.nu
Arrangör: Hargshamns Folkets hus

Lär dig spela ett instrument, sjunga,
dansa, spela teater, filma, fota eller
skapa YouTubeproduktion. Östhammars kulturskola är avgiftsfri och vänder
sig till barn och ungdomar från årskurs
1 till gymnasiet. Kulturskolans lärare
har ett stort kunnande och ett starkt
engagemang. Målet är att eleverna ska
utvecklas, trivas och ha roligt tillsammans.

LÖRDAG 25 SEPTEMBER 10-12.30

Familjelördag med Krax krax

En familjedag med dans och eget skapande!
I Storbrunnsparken spelar dansföreställningen Krax krax, i ur och skur för alla
åldrar. Ett gäng glada, rytmiska, dansanta
och något förvirrade typer dansar och spelar all musik.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se /
0173-86300
Arrangör: Östhammars kommun
8

LÖRDAG 11 DECEMBER KL. 14.00

Bland drakar och dragqueens

Succéföreställningen kommer till Alunda!
Några av Sveriges mest erkända dragartister läser sagor för barn. Vi får besök av
Tant-Henrik som gör sagostunden till en
färgsprakande konfettibomb.
Rek. ålder 4-6 år.
Plats: Alunda bibliotek
Boka: biblioteket.alunda@osthammar.se /
0173-85870
Arrangör: Östhammars kommun

LÖRDAG 11 DECEMBER 10–12.30

Teater Twiga spelar teater om Mamma Mu
och kråkan med manus baserat på Jujja och
Thomas Wieslanders härliga texter. Mamma Mu är en ko som tar för sig av livet, som
utmanar sig själv och inte ser några hinder
för vad som är möjligt för henne. Dessutom är hon varm, modig, kreativ och full av
påhitt – en bra förebild för alla!
Rek. ålder: 2–6 år
Plats: Öregrunds bibliotek
Boka: biblioteket.oregrund@osthammar.se /
0173-865 50
Arrangör: Östhammars kommun

I salongen spelar Teater Oland Rulven, om
Skogsfrun och Strömkarlen som känner
allt liv i sin skog. Men när ulven, räven och
haren blir föremål för parets narrstreck
vet till slut ingen vem som lurar vem... En
familjeföreställning om skogens myter, väsen
och djur.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se /
0173-86300
Arrangör: Östhammars kommun

Familjelördag med Rulven

TISDAG 16 NOVEMBER KL. 14.30

Efter föris!

Sång- och fruktstund efter förskolan. Kom
och sjung sånger tillsammans med logoped
och musiker Emma D Haglund.
Rek. ålder 2-6 år men alla är välkomna!

Plats: Kulturhuset Storbrunn
Drop in!
Arrangör: Haglund Dahlin AB

ÖSTHAMMARS
KULTURSKOLA

kulturskolanosthammar.se

KVARNEN
– Bruksgatan 4 Gimo

LÖRDAG 30 OKTOBER KL. 14

Mamma Mu sjunger

Läskigt spöktema på biblioteken, teater,
musik, mekaniska katten, halloweendisco och mycket mer.
Hela programmet hittar du på
osthammar.se/barnochunga

– Kultur tillsammans

Sova på biblioteket

Vem har inte drömt om att få sova på ett
bibliotek? Nu har ert gosedjur chansen att
få sova över en natt med både bus och
sagoläsning! Lämna in ditt gosedjur innan
klockan 16 samma dag och följd sedan deras äventyr hemifrån över nätet.
Rek: 3-12 år
Plats: Kulturhuset Storbrunn, Östhammar
Arrangör: Östhammars kommun

Kulturvecka

KULTURSKOLAN

MÅNDAG 1 NOVEMBER KL. 17

LÖRDAG 2 OKTOBER KL. 14

Höstlov

9

Knutmassomysteriet är en lekfull familjeutställning om Gimos största mysterium,
Knutmasso. Följ med på en resa genom
Gimos historia och lär dig mer om Knutmassofirandet och dess mystiska ursprung.
Alla barn får ett pass till tidsresan, kan
leta stämplar och till sist pyssla sig en egen
knutgubbe i miniatyr.
• Gratis inträde.
• Öppet hela hösten i Kvarnen
En utställning av Hargs bildhuggeri, Gimo
hembygdsförening och Östhammars kommun med stöd av Föreningslyftet.

ÖSTHAMMARS O R D FESTIVAL
16 OKTOBER KL. 12–17

Ulrika Knutson om Den besvärliga Elin Wägner

L
I
T
T
E
R
A
T
U
R

BIBLIOTEK

100 år!

21 SEPTEMBER KL. 19

Elin Wägner var långt före sin tid. Hon var en hård moralist som krävde det
omöjliga av sin omgivning. Kampen för rösträtten, freden, kärleken och miljön
skulle gå före allt annat. Ulrika Knutson är en välkänd radioröst och journalist
som tidigare har skrivit boken Kvinnor på gränsen till genombrott.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Fri entré. Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se / 0173-86300
Arrangör: Östhammars kommun
29 SEPTEMBER KL. 19

David Thurfjell om Granskogsfolk – Är naturen svenskarnas nya religion?

Östhammars litteraturförening anordnar Östhammars
ordfestival på Kulturhuset Storbrunn med temat Hem.
Årets författare är David Thurfjell, Axel Lindén, Anna
Ehn, Johan Gustafsson och Karin Valtersson.
Insläpp från 11.30.
Plats Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: Säljs från 1 oktober. Gå in på Ordfestivalen.se
eller ring My Laurell på 070-652 22 79 för bokning.
Arrangör: Östhammars litteraturförening

David Thurfjell har skrivit boken Granskogsfolk. Han är religionshistoriker och
professor i religionsvetenskap. Hans forskning kretsar kring religion och sekularisering i dagens Sverige. Granskogsfolk är skriven inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt om naturuppfattningar och sekularisering.
Plats: Alunda bibliotek
Fri entré. Boka: biblioteket.alunda@osthammar.se / 0173-858 70
Arrangör: Östhammars kommun och Region Uppsala

Poesivandra

Upplev staden Östhammar
med sällskap av poesi i öronen.
Du behöver en telefon med
internet och en karta som du
hämtar på biblioteket i
Kulturhuset Storbrunn.

20 OKTOBER KL. 18

Eli Åhman Owetz om författarskap och feelgood

Författaren Eli Åhman Owetz har skrivit många så kallade feelgood-böcker. Brevvännerna kom på andra plats i Bonniers bokklubbs Årets bok. Elis
senaste roman En bättre människa kom ut i maj 2021. Hör henne berätta
om sitt skrivande och om vilka ingredienser en bra feelgood-roman behöver.
Plats: Öregrunds bibliotek
Fri entré. Boka: biblioteket.oregrund@osthammar.se / 0173-865 50
Arrangör: Östhammars kommun
27 OKTOBER KL. 19

Fönsterspringan med Elsie Johanson och Daniel Östersjö

Elsie Johansson fick sitt stora genombrott med trilogin om Nancy (Glasfåglarna, Mosippan och Nancy). Nu är hon aktuell med boken Bladet från Munnen
och det kritikerrosade albumet Fönsterspringan med femton tonsatta
dikter. På scen varvar Daniel och Elsie sång och läsning. De samtalar om
musiken, lyriken och livet.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Fri entré. Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se / 0173-863 00
Arrangör: Östhammars kommun
2 NOVEMBER KL. 18

Susanna Alakoski om Bomullsängeln

Med Bomullsängeln inleder Susanna Alakoski en svit romaner om kvinnors liv, arbete och längtan i Finland och Sverige under hela nittonhundratalet. En berättelse om fred och krig, där vardagsliv och världspolitik är
trådar i samma väv.
Plats: Gimo bibliotek
Fri entré. Boka: biblioteket.gimo@osthammar.se / 0173-867 75
Arrangör: Östhammars kommun och Region Uppsala
18 NOVEMBER KL. 18

Kjell Östberg om Folk i rörelse: Vår demokratis historia

100 år!

Våren 2021, året då den svenska demokratin firar hundraårsjubileum, är
Kjell Östberg aktuell med boken Folk i rörelse: Vår demokratis historia.
Han skriver om hur vår demokrati är ett resultat av att människor
sluter sig samman i kamp för att gemensamt skapa förändring, från
Sundsvallsstrejken 1879 till Fridays for future idag.
Plats: Österbybruks bibliotek
Fri entré. Boka: biblioteket.osterby@osthammar.se / 0173-856 30
Arrangör: Östhammars kommun
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På ditt lokala bibliotek kan du
förutom att låna böcker också gå
på evenemang, få lästips, bläddra
i dagens tidning och låta barnen
leka i barnhörnan.

Östhammars ordfestival

ONSDAGAR KL 10

Sagostund för de minsta (0–2 år)

Plats: Sagorummet, Kulturhuset Storbrunn
Start: 1 september
Fri entré. Drop in!
Arramgör: Östhammars kommun

Håll utkik efter språkpiller!

Under hösten kommer ni kunna ta del av språkpiller som
är en uppsättning språkstimulerande böcker och appar för
barn 1-6 år. Indelade i kategorier som ditt barn kan behöva
träna på. Som rim och ramsor, beskrivande ord, språkljud,
berätta och återberätta eller göra-ord. En
förteckning av alla språkpiller-böcker och
app-tips finns samlade i två foldrar. Projektet genomförs i samarbete med språknätet
och finns snart på ditt närmaste bibliotek!

Erbjudande via din förskola

- Bokpåsar, sagostunder, minibio och studiebesök.
Biblioteken skickar bokpåsar till förskolorna som ni
som familj kan låna med er hem. Vi plockar även
ihop böcker på tema vid önskemål. Under hösten
har biblioteken tillsammans med några
förskolor ett läsprojekt utifrån bilderboken Molnbullar av Baek Heena. Förskolor
kan även boka sagostunder, minibio och
studiebesök på det lokala biblioteket.
Om du har frågor om vår verksamhet för
barn- och unga kan du kontakta barn- och ungdomsbibliotekarie Anna Forsström:
anna.forsstrom@osthammar.se / 0173-865 54
eller kontakta ditt lokala bibliotek.
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HITTA & KONTAKT

För öppettider, se biblinord.se
Alunda bibliotek
Marmavägen 12, 747 30 Alunda
E-post: biblioteket.alunda@osthammar.se
Telefon: 0173-858 70
Gimo bibliotek
Köpmangatan 2, 747 43 Gimo
E-post: biblioteket.gimo@osthammar.se
Telefon: 0173-867 75
Öregrunds bibliotek
Rådhusgatan 8, 742 42 Öregrund
E-post: biblioteket.oregrund@osthammar.se
Telefon: 0173-865 50
Österbybruks bibliotek
Herrgårdsvägen 16, 748 32 Österbybruk
E-post: biblioteket.osterby@osthammar.se
Telefon: 0173-856 30
Östhammars bibliotek
Klockstapelsgatan 2, 742 32 Östhammar
E-post: bibliotek.osthammar@osthammar.se
Telefon: 0173-863 00

STORBRUNN
- mötesplats för alla

I Kulturhuset Storbrunn finns bibliotek, biograf, evenemang, ungdomsgård, möteslokaler,
konstrum och plats för att umgås. Pandemin har gjort att många av oss varit mer eller mindre isolerade under en lång tid. Nu hoppas vi att Kulturhuset Storbrunn kommer kunna
öppna upp och bjuda in till möten i höst. Fortfarande i mindre grupper och med omtänksamt
avstånd. Vill du hitta ett forum för samtal och eftertanke? Missa inte Filosoficafé, Existensiella samtalscaféer och Läsecirkel på Storbrunn i höst.
Se program och aktiviteter på storbrunn.se

SAMTAL &
FIKA

Filosoficafé

Lördagar kl. 11-12.30
Välkommen att fika och filosofera!
Att ”inte veta” är här en merit, liksom
öppenhet och lust att utforska och
samtala tillsammans med andra.
Samtalsledare: Sofia Franzén
Gratis att delta.
Anmälan: storbrunnbiljetter@
osthammar.se / 0173-863 00
Arrangör: ABF och SSFP

Existentiellt samtalscafé
– DÖDEN DÖDEN

Varannan måndag kl. 10-12
Döden döden är en möjlighet att prata
existentiella frågor med andra som är nyfikna på livet. Inga förkunskaper behövs, bara
nyfikenhet och öppenhet. Teman under hösten är Förändring, Livsmål, Engagemang,
Självständighet, Åsikter, Vargtimmen, Tristess och Oro. Samtalen liknar filosoficaféer
men lämnar mer plats åt den egna levda erfarenheten. Kulturhuset står för enkelt fika.
Samtalsledare: Susanna Westman.
Gratis att delta.
Anmälan: susanna@existensis.se senast fredagen innan.
P.S.
Arrangör: Existensis i samarbete med Östhammars kommun
Det var Astrid Lindgren
6 SEPTEMBER Tema Förändring
som sa döden, döden. Hon
20 SEPTEMBER Tema Livsmål
inledde telefonsamtalen
4 OKTOBER Tema Engagemang
med sina systrar så för att
18 OKTOBER Tema Självständighet
få ämnet avklarat.
1 NOVEMBER Tema Åsikter
D.S.
15 NOVEMBER Tema Vargtimmen
29 NOVEMBER Tema Tristess
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18 SEPTEMBER Tema Tid
23 OKTOBER Tema Drömmar
13 NOVEMBER Tema Barnet och början
27 NOVEMBER Tema Kaos och ordning

Läsecirkel – shared reading

Tisdagar kl. 17.30
Shared reading eller delad läsning. Metoden
välkomnar både vana och ovana läsare. En
läsledare har förberett en text som delas
ut när gruppen samlas. Ledaren högläser
texten, som kan vara en dikt.
Gratis att delta.
Anmälan: maria.broman@osthammar.se
28 SEPTEMBER
5 OKTOBER
12 OKTOBER
19 OKTOBER

26
16
23
30

OKTOBER
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER

Hallå där Tina!

Besöker du Kulturhuset Storbrunn är det
sannolikt att du träffar på Tina. Hon har
jobbat i receptionen sedan december
2018. Vi ställde tre korta frågor till Tina:
Vilken är den vanligaste frågan du får?
Den frågan som är mest förekommande
nu är när vi kommer öppna som vanligt
igen och när vi öppnar alla andra bibliotek. (Och nu när tidningen kommer ut är
biblioteken öppna som vanligt!) En annan
fråga som kommer ofta är att man frågar efter HittaUt-kartan. Det är roligt att
den efterfrågas.
Vad ser du fram emot i höst?
Jag ser framemot att vi förhoppningsvis
öppnar upp som vanligt och att vi kan
börja köra igång med alla roliga aktiviteter vi vill göra.
Det här visste vi inte om dig?
Jag har tidigare jobbat som väktare och
har ett stort intresse för hästar.
…och det är tack vare Tina som vi nu
har ett litet stall till våra käpphästar på
Storbrunn.

HITTA & KONTAKT

För öppettider, se biblinord.se
Kulturhuset Storbrunn
Klockstapelsgatan 2, 742 32 Östhammar
E-post: storbrunn@osthammar.se
Telefon: 0173-863 00
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27 AUGUSTI – 2 OKTOBER

Forsmark 40 år – Göran Hansson

Ifjol fyllde Forsmark 40 år, och uppmärksammar jubileet med en utställning av fotografier
från byggtiden och kärnkraftverkets första år.
Bilderna är tagna av naturfotografen Göran
Hansson som under många år följde utvecklingen av Forsmark och framväxten av det som
kommit att bli en av Östhammars och länets
största arbetsplatser.
Plats: Konstrummet, Kulturhuset Storbrunn
Fri éntre. Öppet under bibliotekets öppettider.
Arrangör: Östhammars kommun
7 OKTOBER – 13 NOVEMBER

Runak Resulpur – Sagor från Kurdistan

Runak Resulpur är grafisk formgivare, illustratör och animatör född i östra Kurdistan i Iran. I
utställningen Sagor från Kurdistan visar Runak
illustrationer med motiv hämtade ur historiska
barnberättelser.
Plats: Konstrummet, Kulturhuset Storbrunn
Fri éntre. Öppet under bibliotekets öppettider.
Arrangör: Östhammars kommun

30 OKTOBER – 21 NOVEMBER

Anna Helldorff, illustration och
Per Helldorff, trä

Plats: Sadelmakarlängan
Fri entré.
Öppettider se: sadelmakarlangan.se
Arrangör: Sadelmakarlängan
18 NOVEMBER – 18 DECEMBER

Kristina Jansson och Camilla
Holewa – LIV

Konstnärerna Kristina Jansson
(Östhammar) och Camilla Holewa
(Norrskedika) ställer ut målningar
respektive skulpturer i rakubränd lera
under temat ”Liv”.
Öppet under bibliotekets öppettider.
Arrangör: Östhammars kommun

28 AUGUSTI KL. 16

BETWEEN THE HEARTH AND THE STACK
(MELLAN HÄRD OCH SKORSTEN)

DANS

En dansföreställning av och med Anna Pehrsson.
Dansaren är smeden, men också ett material i transformation. Genom kombinationer av muskelärt tryck och släpp
skapar hon platåer och suspensioner där relationen mellan
kropp och rum ter sig annorlunda. Som en kropp av tyngd
och lätthet blir hon till och försvinner, både kvinnlig och manlig, människa och maskin, tills det som återstår är ett rytmiskt
mönster som faller sönder. Stycket är inspirerat av Karlholms
bruk, där föreställningen hade urpremiär 2020.
Plats: Ånghammaren, Österbybruk
Biljetter: 150 kronor, roslagen.se
Arrangör: Östhammars riksteaterförening i samarbete med
Östhammars kommun och Region Uppsala
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9 OKTOBER KL. 19

Sörjen som blev

Vi har sett bilderna. Barnen från Finland, med namnskyltar runt halsen. De
som kom till Sverige under kriget. Men
vilka var de? Vad kände de? Och är det
så att krig aldrig lämnar en i fred? En
personlig och intim föreställning om att
vara barn till ett krigsbarn.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: tickster.se
Arrangör: Östhammars riksteaterförening med stöd av Region Uppsala och
Östhammars kommun

MUSIK

24 OKTOBER KL. 15

Den inbillade sjuke
31 OKTOBER KL. 15

Linnékvintetten: Finlandia

4 SEPTEMBER
KL. 16.30 & 18.30
4 SYYSKUUTA
KLO. 16.30 & 18.30

Finland i mitt hjärta / Suomi sydämmessäni

Pianisten Zolzaya Tserendorj framför
musik av Oskar Merikanto, Jean Sibelius,
Edith Sohlström, Fredrik Pacius samt finska
folkmelodier. Informativt och underhållande
mellansnack av Risto Hurskainen på finska
och svenska.
Pianisti Zolzaya Tserendorj soittaa Oskar
Merikannon, Jean Sibeliuksen, Edith Sohlströmin ja Fredrik Paciuksen musiikkia, sekä
muita suomalaisia kansansävelmiä. Risto
Hurskainen tarjoaa informatiivisen ja viihdyttävän välipuheen suomeksi ja ruotsiksi.
Plats/ Paikka: Österbybruks herrgård/ Österbybrukin kartano
Biljetter/ Liput: roslagen.se
Arrangör/Järjestäjä: Östhammars kommun
och Stiftelsen Österbybruks Herrgård/Östhammarin kunta ja Österbybrukin kartanon
säätiö
12 SEPTEMBER KL. 16

Bernstein – Linnékvintetten och Trio X
Linnékvintetten bjuder in Trio X till en
konsert med pärlor ur den amerikanske
kompositören, dirigenten och pianisten
Leonard Bernsteins musikskatt. Bland hans
mest kända verk är musikalen West Side
Story från 1957.
Plats: Ekeby Bygdegård, Alunda
Biljetter: 150:- vid dörren. Förköp 130:roslagen.se
Arrangör: Stensunda Musik & Kultur i samarbete med Musik i Uppland och Östhammars
kommun

23 SEPTEMBER KL. 13 Del 1
7 OKTOBER KL. 13 Del 2
21 OKTOBER KL. 13 Del 3

SVENSKTOPPEN 1962 – 1972

Nästan alla har en relation till Svensktoppen. Programmet startade 1962 och januari
1973 var sista gången med Ulf Elfving som
programledare. Guy Eriksson och Jörgen
Anderstig har gjort ett urval av de mest
populära låtarna. Konsertserie i tre delar
under hösten.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Fri entré. Boka: storbrunnbiljetter@
osthammar.se / 0173-86300
Arrangör: Östhammars kommun
9 OKTOBER KL. 17

Älskade stråkkvintetter

Uppsala Kammarsolister presenterar två
älskade stråkkvintetter. Vi får höra musik
från slutet av 1800-talet och början av
1900-talet av två imponerande och betydande tonsättare. En ung Benjamin Britten
och äldre Johannes Brahms.
Plats: Österbybruks herrgård
Biljetter: Qeptas Antika, 070 573 99 77
Arr. Vänföreningen Österbybruks herrgård
i samarbete med Musik i Uppland och
Östhammars kommun
12 OKTOBER KL. 19

Nyckelharpstraditioner i Österby
och evergreens

Nyckelharpsmusikerna Daniel Hedman
och Kristofer Suha Petterson kommer till
biblioteket i Österbybruk och spelar och
berättar. De kommer att spela välkända toner och berätta om den gamla nyckelharpstraditionen med fokus på Österbybruk.
Plats: Österbybruks bibliotek
Fri entré. Boka: biblioteket.osterbybruk@
osthammar.se / 0173-856 30
Arrangör: Östhammars kommun
14

Ett program med alltigenom finsk musik ur
den klassiska repertoaren. Linnékvintetten
har valt ut några favoriter ur den finländska
musikskatten, såsom musik av nationaltonsättaren Jean Sibelius och den välkända finlandssvenska visan Höstvisa av Erna Tauro.
Plats: Societetshuset Källör, Östhammar
Biljetter: roslagen.se
Arrangör: Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör, Finskt förvaltningsområde
Östhammar
3 NOVEMBER KL. 19

Ett tonsättarporträtt av Hélène Tham

Tillsammans med musikforskaren Gunnar Ternhag dyker vi ner i Hélène Thams
fantastiska musikskatt. Hélène Tham var
guddotter till ingen mindre än Jenny Lind
och en stor musikbegåvning, men som så
många andra kvinnor fick hon inte tillräckligt
med uppskattning från sin samtid på grund
av sitt kön.
Plats: Österbybruks herrgård
Biljetter: 250 kronor, osterbyopera.com
Arrangör: Opera på Österbybruk i samarbete med Östhammars kommun
4 NOVEMBER KL. 13

Duo Sang Angelica och Sara

En sångduo med Angelica Örneholm och
Sara Forsberg som sjunger de flesta musikstilar av hjärtats lust!
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Fri entré.
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se /
0173-86300
Arrangör: Östhammars kommun

13 NOVEMBER KL. 19

Lisa Lystam Family Band

En av de starkast lysande stjärnorna på
den svenska bluesscenen är just nu Lisa
Lystam family band. Bandet har imponerat
stort både i Sverige och utomlands och
har gjort bluesen till sin egen med den blå
kärnan ständigt närvarande och kryddad
med roots-rock´n´roll.
Plats: Societetshuset Källör
Biljetter: BeO Bjurstig, 070-399 45 42
Arrangör: Roslagen Swing & Sweet i
samarbete med Musik i Uppland och
Östhammars kommun
17–18 NOVEMBER KL. 19.30

Tjärlek och tjafs 2.0

Nu återvänder en uppdaterad version
av Tjärlek och tjafs, som när den senast
spelade på Storbrunn gick för utsålda hus.
Musikrevy med Staffan Eson, Norrskedika
Norra och gäster. Garanterat välbekant
relationsdrama i två akter.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: roslagen.se
Arrangör: Staffan Eson Eriksson

MolièreEnsemblen influerade av
Commedia dell’Arte spelar lekfull
teater med mycket fysisk komik. I Den
inbillade sjuke driver Molière skoningslöst med sin egen hypokondri och
sätter ljuset både på dagens och på sin
samtids kvacksalvare som erbjuder dyra
verkningslösa kurer.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: tickster.se
Arrangör: Östhammars riksteaterförening
1 NOVEMBER KL. 18

Trollkarlen från Chicago

I musikalen Trollkarlen från Chicago följer vi Milton Friedman från den fattiga
uppväxten i New Jersey på tjugotalet
fram till hans död i San Francisco 2007.
En helkväll med kvicka repliker, kabarédoftande sångnummer och en grundkurs i Phillips-kurvan. En underhållande
och upplysande kärleksförklaring till
förra seklets mest optimistiske tänkare.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: roslagen.se
Arrangör: Östfronten
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28 NOVEMBER KL. 16

Lyrikdramatik – du bestämmer!

Upplev en kväll i poesins tecken där du som publik väljer en av dikterna som tolkas. Boka
din plats och meddela samtidigt vilken dikt just du vill höra framföras under kvällen. En
Corona-säkrad audiell föreställning som upplevs från en enskild plats bland bokhyllorna i
biblioteket, där din favoritdikt blir en del av helheten.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Fri entré. Boka och skicka din dikt till storbrunnbiljetter@osthammar.se / 0173-86300
senast 7 november.
Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med Teater Oland

FREDAG 5 NOVEMBER KL. 19

JUKEBOX!

En musikteater med nostalgi, humor, pop
och rock´n roll.
Plats: Hargshamns Folkets hus
Biljetter: tel 070 380 28 80, hargshamn.nu
Arrangör: Hargshamns Folkets hus
15

KULTURHUSET
13 OKTOBER KL. 18

Anders Wallensten om Hälsogåtan

FÖREDRAG
3 SEPTEMBER KL. 10–16

Fjärddagarna 2021

En seminariedag med temat Fjärdarnas
vattenkvalitet. Forskare och andra vattenexperter, kommunpolitiker, tjänstemän,
vattenägare samt representanter för Föreningen för friskare vatten i Östhammars
fjärdar deltar. Webbsändning av seminariet
planeras. 3–5 september planeras flertalet
aktiviteter, läs hela programmet på föreningens sida: facebook.com/friskarevatten
Plats: Kulturhuset Storbrunn. Fri entré.
Boka: fjarddagarna@telia.com senast
30 augusti.
Frågor? Ring 070-637 29 11
Arrangör: Föreningen för Friskare Vatten
i Östhammars Fjärdar i samverkan med
Östhammars kommun.

3 NOVEMBER KL. 10–16

Demensdagen i Östhammar 2021

15 SEPTEMBER KL. 19

Kroppspositivt föräldraskap – vuxnas
ansvar och barns rätt till en sund kroppsbild

Kajjan Andersson är kroppsaktivist med
tusentals följare på Instagram. Med avstamp
i hennes debutbok Livsviktigt – en handbok
i kroppspositivt föräldraskap djupdyker hon
i det brinnande ämnet hur vi hjälper våra
barn till en sund kroppsbild. Fallgropar, konsekvenser av barns kroppshat och strategier
för att stärka relationen till kroppen.
Plats: Kulturhuset Storbrunn. Fri entré.
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se /
0173-863 00
Arrangör: Östhammars kommun

6 OKTOBER KL. 19

Joakim Medin om Thailandssvenskarna
Varje år reser tusentals svenska män till
prostitutionsindustrin i Thailand för att
leva ut sina drömmar om sex utan krav
och konsekvenser. Samtidigt klagar de på
hur Sverige dukar under av feminism och
invandringskollaps. Joakim Medin, författare till Thailandssvenskarna, har wallraffat
med dold mikrofon bland sexköparna och
exilsvenskarna i populära turistmål.
Plats: Kulturhuset Storbrunn
Biljetter: 100 kronor, roslagen.se
Arrangör: ABF i Uppsala län och Östhammars kommun

11 SEPTEMBER

Kulturarvsdagen

Under tre dagar, den 10–12 september, arrangeras hundratals arrangemang
runt om i landet. Du hittar hela landets kalendarium på raa.se. I år samarrangerar vi två evenemang tillsammans med andra aktörer.
KL. 11–13 Slåtterfest

Med utgångpunkt från efterforskningarna
till sin bok, svarar Anders på gåtorna kring
vår hälsoförvirring: varför vi ständigt letar
genvägar, vad hälsa egentligen är och så
klart hur man uppnår den. Du får ta del
av konkreta råd om hur man kan tänka på
hälsa ur ett helhetsperspektiv och hur man
kommer igång med hälsosamma vanor för
ett långt och hälsosamt liv!
Plats: Kulturhuset Storbrunn. Fri entré.
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se /
0173-863 00
Arrangör: Östhammars kommun

I år med temat Betydelsen av rörelse- och
aktivitetsträning för bibehållande av fysiska
och mentala förmågor hos personer med
demenssjukdom. I seminariet deltar bl.a.
forskare som redovisar senaste rönen och
erfarenheterna. Webbsändning av seminariet planeras.
Plats: Kulturhuset Storbrunn. Fri entré.
Boka: demensdagen2021@telia.com, mellan
20-30 oktober
Arrangör: Anhörigföreningen i Östhammars kommun i samverkan med Östhammars kommun.
24 NOVEMBER KL. 19

Tove Jansson och havet

Tove Jansson (1914–2001) och hennes
muminböcker är kända över hela världen,
men Tove skrev också för vuxna och var
bildkonstnär. Havet är alltid närvarande
i hennes liv och litteratur. Hans Raab tar
med oss på en vandring genom Toves landskap, liv och språk. Musikinslag av Brid Raab.
Plats: Kulturhuset Storbrunn. Fri entré.
Boka: storbrunnbiljetter@osthammar.se /
0173-863 00
Arrangör: Östhammars kommun

Kulturveckan

30 oktober – 7 november

Kommunen fylls till bredden med kultur! Det här är bara
en liten del av programmet. Hela programmet släpps under
hösten och du hittar det på roslagen.se/kulturvecka
LÖRDAG 30 OKTOBER

Eldshow

INVIGNING AV KULTURVECKAN
Österbybruk
KL.19 INVIGNING av Hargshamns

Folkets hus jubileumsvecka.* Elddans
utomhus av Aurora Eldshow följt av
pubkväll inne med trubadurerna Fred
Lane och Tomas Lundkvist.
Biljetter: tel 070 380 28 80,
www.hargshamn.nu
Arrangör: Hargshamns Folkets hus
30 OKT–21 NOV UTSTÄLLNING

Anna Helldorff, illustration & Per Helldorff, trä
Sadelmakarlängan, Österbybruk

SÖNDAG 31 OKTOBER
KL. 14 UTSTÄLLNING För en rimligare

FREDAG 5 NOVEMBER
KL. 19 MUSIKTEATER JUKEBOX!*
Hargshamns Folkets hus

ONSDAG 3 NOVEMBER

LÖRDAG 6 NOVEMBER

BARN & FAMILJ Halloweendisco
Societetshuset Källör, Östhammar

KL. 14 BARN & FAMILJ
Mamma mu bygger en koja*
Hargshamns Folkets hus

KL. 19 MUSIK
Ett tonsättarporträtt av Hélène Tham
Österbybruks herrgård
KL. 18.30 FÖRFATTARBESÖK

värld* Hargshamns Folkets hus

Lena Kallenberg*
Hargshamns Folkets hus

KL. 15 MUSIK Linnékvintetten: Finlandia
Societetshuset Källör, Östhammar

TORSDAG 4 NOVEMBER

MÅNDAG 1 NOVEMBER

KL. 13 MUSIK
Duo Sang med Angelica och Sara
Kulturhuset Storbrunn

KL. 9-15 BARN & FAMILJ

SÖNDAG 7 NOVEMBER
AVSLUTNINGSFEST
Harghamns Folkets hus 100 år*
Avslutningen av en hel vecka av firande.
Folkets hus bjuder på stort tårtkalas,
trolleri och lokala artister.
Hargshamns Folkets hus
*programmet är också en del av Hargshamns Folkets hus 100 årsjubileum som
firas 30 oktober – 7 november. Mer info
på hargshamn.nu Jubileet genomförs med
stöd av Ideell kulturallians, Region Uppsala,
Folkets hus och parker och Östhammars kommun

Bygg en mekanisk katt
Österbybruk
KL. 18 TEATER Trollkarlen från Chicago
Kulturhuset Storbrunn

TISDAG 2 NOVEMBER
KL. 18 FÖRFATTARBESÖK
Susanna Alakoski
Gimo bibliotek

Bygg en mekanisk katt

Trollkarlen från Chicago
... och mycket mer!

vid Källörs äng.

Den blomsteräng som vi planterade i våras ska nu slås. Kom och hjälp till!
Medtag kratta eller räfsa.
KL. 14–16

LJUSAFTON
Källörsparken, Östhammar

Schrams – historia och framtid

Välkomna att besöka den anrika Schrams-fastigheten i Östhammar.
14–14.30 Ägarna Fredrik och Diana Janse berättar om fastighetens historia,
från färgeriverksamheten under 1800-talets första hälft fram till idag.
Plats: trädgården.
14.30–15 Företagaren Linda Bergsek berättar om manufakturaffärens historia
och den nya verksamheten som nu tar vid. Plats: Schrams gelato- & kaffebar
15–16 Öppet hus i trädgården, färgerilängan och Schrams gelato- & kaffebar.
16

DANS?
17

TEMA VANDRA

Tillsammans
håller vi naturen öppen
Cykla i naturen

Mountainbikespår hittar du i Österbybruk. Och på Gräsö finns fina cykelleder. RSMH Vallonerna har tagit fram en
cykelled runt Gimo och på cykelklubben Stabils Facebooksida kan du få bra
tips på ställen att cykla.

Använd dig av naturkartan
för att hitta nya utflyktsställen.

naturkartan.se

Äta ute

Under hösten kommer vi att fortsätta att låna ut stormkök, för dig som inte bara
vill grilla utan kanske laga till någon maträtt utomhus. Du kan låna stormkök på ditt
närmaste bibliotek. Grillplatser finns på många ställen runtom i kommunen vid
lekplatser, badstränder och längs vandringslederna. På besökskartan, som du kan
hämta på turistbyrån, finns ett antal tätortsnära grillplatser listade.
Kom ihåg att lämna platsen som du hittade den och ta med dig skräp hem om det
inte finns soptunnor utställda.

Vandringsleder och stigar

Genom Östhammars kommun går Vikingaleden som är en del av Upplandsleden.
Det finns kortare och längre sträckor att prova på längs Upplandsleden samt några
slingor med start och mål på samma plats.
Nya stigar och slingor utvecklas hela tiden. Raggarö hembygdsförening har nyligen
utvecklat nya vandringsleder och promenadstigar. Karta hittar du på: hembygd.se/
raggaro eller på Visit Roslagens turistbyrå.

Vi fortsätter arbetet med Friluftslivets år och månadens
besöksmål. På osthammar.se/utochnjut samlar vi tips och
annan matnyttig information.

Ideliga förberedelser, nysatsningar,
och underhållsarbeten på vandringsleder och stråk, sker året runt – allt
för att du som är friluftssugen ska få
en så bra upplevelse som möjligt.
Många personer investerar timmar
i att iordningsställa och hålla igång
leder och spår och utan denna samverkan mellan civilsamhället och
kommunen skulle vi inte kunna ha
så många och fina friluftsområden att
vistas i.
- ”Ja, vi har väldigt aktiva föreningar
som utvecklar vandringsleder m.m. i
hela kommunen.” säger Peter Jansson,
utvecklingsledare på Sektor Samhälle,
Östhammars kommun. Bland annat
utvecklar Hargshamns Folketshusförening just nu ”Myrans stig” med
medel från Föreningslyftet. ”Myrans
stig” som blir en liten promenadslinga
inne i skogen nära Folkets Hus. Där
kommer det finnas gott om saker att
utforska och lära sig om för den lite
yngre skaran vandrare.
-”På Raggarön har Raggarö Hembygdsförening under de senaste åren
utvecklat totalt 16 km trevliga vandrings- och promenadstråk med medel
från Länsstyrelsen, Upplandsbygd
och Föreningslyftet.” fortsätter Peter
Jansson. Raggarön var april månads
besöksmål i projektet Ut och njut
som uppmärksammats i kommunens
sociala medier.

Också i Österbybruk är man flitiga
när det kommer till friluftsliv. Här pågår nämligen projektet ”Gröna Stråk”
med medel från Upplandsbygd. Detta
är en satsning på tätortsnära promenadstråk, och projektet kan följas i
sociala medier under namnet ”Tätortsnära Gröna Stråk i Österbybruk”.
Förutom allt detta spännande finns
såklart alla våra naturreservat och
större vandringsleder kvar att åtnjuta.
Kelinge Bygdegårdsförening sköter
två av Upplandsledens etapper i vår
kommun. Lennart Annögård som är
en av de ideella krafterna i föreningen
berättar att de har ett tiotal medlemmar som går den 36 km långa sträckan, som de har ansvar för, varje vår
för att röja, måla och se till så att leden
är fin och säker att vandra. Dessutom
är de tre personer som ser till att det
finns ved vid vindskyddet året runt.
Vad motiverar dig att jobba med
detta?
- "Dels är detta ett bra sätt för föreningen att få in pengar och samtidigt
gynnar vi det rörliga friluftslivet,"
svarar Lennart.
Det finns en enorm kraft i de lokala
föreningar som finns runtom i kommunen och att gå med i en förening
är ett sätt att vara delaktig till utvecklingen av friluftslivet och det lokala
samhället.

Friluftskompis

Träna svenska språket och
hitta ute i det fria!
Hör av dig Lotta Grehn om du
vill följa med på utflykter
ute i naturen.
Ring 072-554 66 86
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Här är de föreningar som i samverkan
och med stöd från Östhammars kommun
sköter om vandringsleder, stråk, stigar,
el-ljusspår, cykelbanor och dylikt på olika
platser i kommunen.
Stort tack till er för det goda samarbetet
och det brinnande engagemanget i att
skapa en mer attraktiv plats att bo på och
vistas i.
Alunda SK
CK Stabil
Dannemora MCK
Ekeby IF
Films SK
Gimo Hembygdsförening
Gimo IF Skidklubb
Hargshamns Folketshusförening
IFK Dannemora Österby
Kelinge Bygdegårdsförening
Lokalföreningen HjärtLung Östhammar
PRO Gimo
Raggarö Hembygdsförening
RSMH Vallonerna
Sanda Bygdegårdsförening
Valö IK
Öregrunds IK
Öregrunds Racerklubb
Österby Sportfiskeklubb
Östhammar Friidrott
Östhammars SK

TEMA VANDRA

Vikingaleden

Gullstigen

– värdefull färdväg under flera hundra år

Mellan Tegelsmora och Film fanns en färdväg över skogen som inte bara ledde
till kolarkojor och gruvarbetartorp. Det var också en genväg mellan socknarna
som säkert nyttjades flitigt i olika ärenden.
Där socknarna möts ligger Bålslätten, eller Galgbacken. Här, så långt bort man
kunde komma från samhälle och kyrka, fanns den gemensamma avrättningsplatsen för Tegelsmora, Film och Dannemora socknar.
Stigen är nu upprustad mellan Labbo i Tegelsmora och Sibbo i Film. Den är
tydligt märkt (blå) och försedd med informativa skyltar längs stigen. Skyltarna
beskriver historiska platser, skogens betydelse och folktro i gamla tider. Vid
torplämningen Rönnvik finns en fin rastplats med eldstad för grillning. Vatten
för släckning finns i den gamla brunnen (ej drickbart) Stigen är 5 km lång, och
tar man Omvägen förbi Agnsjöarna bildas en slinga tillsammans med Agnsjöleden på 15 km. Anslutningarna till Agnsjöleden är också blåmarkerade, medans
Agnsjöleden har gul färg. På Agnsjöleden finns Gammelåkojan och Agnsjöstugan
som rastplatser och möjlighet till övernattning.
11–12 SEPTEMBER

Solar Sonic Communities

Som en del av projektet Skogen mellan
oss kommer konstinstallationen Solar
Sonic Communities att visas vid ett antal
utvalda tillfällen. Den 11–12 september
kan du delta i en vandring med övernattning och uppleva Jenny Sunessons
solpanelsdrivna ljudinstallation i Florarnas
naturområde. Medverkande under invigningen: Jenny Sunesson, konstnär, Marie
Kvarnström, biolog SLU, Stefan Skoglund,
naturvårdare/guide.
Läs mer: skogenmellanoss.se/program/jenny-sunesson-vandring-med-overnattning/

Myrans stig

I skogsområdet intill Hargshamns Folkets Hus skapas
Myrans stig i samarbete med konstnären Leif
Högström, Tobo. Lek-myran välkomnar
besökaren in i skogen där mycket finns att
upptäcka och i gläntan står jättesvampen
som många kan rymmas under. Tanken är
att vandringen längs den cirka 250 meter
långa stigen ska vara både lärorik och
rolig och locka till återkommande besök.
Träskulptur och skogsbänkar tillverkade av
Hans Gustavsson, Söderön, återfinns också

Erik Ljungholm från Hargshamn Bygderåd
och Karin Åhström från Hargshamn Folkets
Hus är med och driver projektet Myrans
stig.

Vikingaleden är en del av S:t Olav Waterway, den första pilgrims- och vandringsleden i världen som går över vatten. Vandringsleden i det vackra natur-och kulturlandskapet går från Åbo via Åland till Grisslehamn i Roslagen. Sträckningen erbjuder totalt 63 km lättvandrad led i 6 etapper från fiskebyn Grisslehamn och ansluter
till Upplandsleden vid Risinge utanför
Gimo. Naturligtvis kan du vandra i andra
riktningen också.
På roslagen.se/vandra-vikingaleden
hittar du de olika etapperna med tips på
sevärdheter och boendealternativ.

MOTION

- Träning utomhus

I Östhammars kommun finns ett
stort utbud av motionsanläggningar
utomhus. Elljusspår för joggning och
skidåkning, spontanidrottsplatser,
utegym. Många föreningar erbjuder
dessutom aktivteter som går att utföra utomhus, som: fotbollsgolf, golf,
tennis, paddel och fotboll.
Hitta alla utegym på:
osthammar.se/utegym

2 OKTOBER

Vandra vikingaleden
Visit Roslagen erbjuder en anordnad
vandring på den populära Vikingaleden.
13 km lätt vandring med upplevelser
och guider på vägen. Start och mål vid
Hargs kyrka.
Anmälan: roslagen.se/vikingavandringen-2021

Vandring på dammvallar i Österbybruk
Utanför Österbybruks Herrgård börjar ett nätverk av naturstigar. Totalt 18 km
markerade leder fördelat på tre slingor. Kulturstigen, Karmdammen runt och Harvikadammen runt. Den ljusblå pricken och tydliga vägvisare visar vägen och länkar
samman lederna till ett fint nätverk. (Harvikadammen runt har orange märkning)
På 1600- och 1700-talet byggdes vallar för att skapa dammar och hålla kvar vattnet
som behövdes för att driva brukets smedjor, masugnar, kvarnar och sågar. På dessa
vallar går, nu som då, stigar som leder vandraren runt dammarna och mellan de
förmodat äldsta hyttorna i bruket. Idag ser vi resterna av dessa i form av husgrunder och slaggsten. Käbboda hytta, Kattsvälta, Slaktarbo och Brunnshuset är några av
dessa historiska platser som ska presenteras på skyltar med text och illustrationer.
Stora ekar och grova tallar är mäktiga att
skåda och bär på minnen hundratals år
tillbaka i tiden.

Utegym i Österbybruk

LEKPLATSER

- Barnens utegym

Aktivitetsytor anpassade för barn
och unga är en viktig plats för spontan lek och träning av balans, motorik och kondition. På varje ort finns
en större lekplats som ska inspirera
till rörelse och lek.

De naturliga rastplatserna är Brunnshuset
vid Karmdammen, vid Kattsvälta på Kulturstigen och vid grillplatsen och bryggan
vid Harvikadammens norra strand. Även
Kattsvälta har en eldstad för grillning.

Hitta alla större lekplatser på:
osthammar.se/lekplatser

12 SEPTEMBER KL. 14.30

Smygöppning av Myrans Stig

KL. 14.30 Stigen öppnar för besök med en enklare invigning vid Folkets hus
KL. 15.00 Friluftsteater i skogsgläntan: Teater Oland ger föreställningen Rulven, en familje-

föreställning om skogens myter, väsen och djur.
KL.11–15 Höstmarknad med servering pågår samtidigt
20

Lekplats i Öregrund
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SÖK STÖD
Föreningsbidrag

GYM

Friluftsbad

Är du sugen på att testa vinterbad i år
eller väntar du heller på varmare tider?
På osthammar.se/utomhusbad hittar
du mer information om badplatser i
Östhammars kommun.

Skridskoåkning

När vädret tillåter finns utmärkta förutsättningar för skridskoåkning både på
sjöar, dammar och havsisar.
Dessutom finns det föreningar som
spolar och plogar runtom i kommunen.
I Österbybruk plogas Stordammen av
Simbadsföreningen och i Öregrund
spolas uterinken vid Öregrundsskolan
av föräldraföreningen.

Skidåkning

Det finns högklassiga skidspår med
konstsnöspår i Gimo och natursnöspår
i Alunda, Östhammar, Österbybruk och
Öregrund där föreningar drar upp spår
på golfbanor och i elljusspår.
Se aktuell information på skidspår.se

Gymmen
har öppet
kl. 5–22
varje dag

• Frösåkershallens gym
Skolvägen 3
270 m² med fria vikter,
konditions- och styrkemaskiner.
• Gimo sim- och sporthall
Idrottsvägen 2
125 m2 med fria vikter,
konditions- och styrkemaskiner.
• Österbybruk gym
Järnvägsgatan 3
50 m2 med konditions- och
styrkemaskiner.
• Öregrund gym
Strandgatan 29
80 m² med fria vikter,
konditions- och styrkemaskiner.
Gymkort köps i kassan på respektive anläggning. Se aktuella öppettider på osthammar.se
Har du gymkort och nyckeltagg är
gymmen öppna alla dagar i veckan
kl. 5–22.

Vill du ha hjälp att komma igång
med din träning?
Boka en tid med kommunens gyminstruktör Elin: elin.ahlund@osthammar.se

SIMHALLAR
• Gimo simhall, Idrottsvägen 2
• Österbybruks simhall, Herrgårdsvägen 4
Båda simhallarna har en 25-metersbassäng,
en undervisningsbassäng och bastu.
Under skolloven har simhallarna
extraöppet.
För aktuella öppettider se:
osthammar.se/simhallar
Du vet väl att ditt badkort gäller på båda
simhallarna?

TRÄNINGSTIPS
FRÅN ELIN & KNUT
Under våren tog Elin och Knut
fram ett flertal träningpass som du
kan genomföra utomhus.
Du hittar filmerna på
Facebook.com/upplevaochgora
och på Östhammars kommuns
youtube-kanal.

Ekonomiskt stöd kan sökas av olika föreningar, så som ungdoms-, idrotts-,
pensionärs- och kulturföreningar. Beroende på vilken typ av aktivitet och
förening ni driver så finns olika stödformer. Inom idrott och fritid finns
bland annat stöd för gruppaktiviter och anläggningar. På kulturområdet:
musik, bildkonst, scenkonst, litteratur och film/foto finns fyra olika stöd
att söka.
Evenemangsstöd som inte är knutet till Kulturveckan går att söka:
15 februari
15 maj
15 augusti
15 november
Läs mer på: osthammar.se/stodochstipendier
FÖRENINGSLYFTET
Har din förening en idé ni vill förverkliga? Kanske något som kan öka
antalet besökare till kommunen eller hjälpa till att sätta Östhammar
på kartan? Föreningslyftet är ett bidrag som kan sökas av allmännyttiga
föreningar i Östhammars kommun som vill bidra med aktiviteter som
stärker utvecklingen och attraktiviteten i kommunen.
Läs mer på: osthammar.se/foreningslyftet
LYFTET STORBRUNN
Bidrag för evenemang och aktiviteter på Kulturhuset Storbrunn.
Läs mer på: storbrunn.se/lyftet
Föreningslyftet och Lyftet Storbrunn är en del av mervärdesprogrammet
som syftar till att skapa goda förutsättningar att bo, driva verksamhet
och etablera sig i Östhammars och Oskarshamns kommuner. Det är
ett resultat av det avtal som tecknades mellan kommunerna och Svensk
Kärnbränslehantering AB i samband
med platsvalet för ett framtida slutförvar för använt kärnbränsle.

TIPS!

Frågor

Har du frågor om våra olika
stödformer kan du kontakta oss
på: kultur.fritid@osthammar.se

På motioniuppland.se hittar du
olika motionsaktiviteter som erbjuds
i Östhammars kommun. För barn
och unga finns bland annat gymnastik,
innebandy, fotboll, hockey och ridning.
För seniorer finns flera träffpunkter
och friskvårdsaktiviteter.

På:
osthammar.se/andrabidragsgivare
hittar du fler
organisationer som stöttar
kultur- och fritidsverksamhet.

Vill er förening vara en
del av Östhammars kulturvecka?
Då finns det möjlighet att söka evenemangsstöd, öronmärkta för
kulturveckan, vi behöver er ansökan senast 1 september.
Alla evenemang får vara med i vår gemensamma
marknadsföring. Skicka in material senast 30 september till:
kultur.fritid@osthammar.se
Mer information hittar du på: osthammar.se/kulturvecka
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DAGS ATT NOMINERA!
Vem tycker du förtjänar
att tilldelas ett pris i år?
Kulturpriset
Kvalitetspriset
Årets förening
Årets företag
Årets hållbarhetspris
Årets idrottsprestation
Årets nykomling
Årets service
Årets turistpris
Årets ungdomsledare

Lämna in din motivering på
osthammar.se/tillvaxtgalan, senast 12 september.
Prisutdelning sker lördagen den 30 oktober 2021
Östhammars kommun i samarbete med: SKB, Nyföretagarcentrum, ALMI,Visit Roslagen, Företagarföreningarna
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