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SEPTEMBER

Föreläsning med ekokocken

Kokbok för det smarta köket presenteras plus föreläsning med ekokocken Carola Magnusson. En tredjedel av de svenska hushållens klimatpåverkan kommer från maten. Därför har Stockholms stad tagit
fram Klimatsmarta tips och recept för alla Stock

holms vardagskockar! Mellan klockan 15.00–20.00
är Stockholms stad på plats och svarar på frågor om
mat och klimat och delar ut klimatkokboken. Klockan
16.00–16.45 och 18.00–18.45 ger författaren och
ekokocken Carola Magnusson en föreläsning om miljö och mat. En inspirerande föreläsning med goda
tips. Vi delar ut ett exemplar av kokboken till alla

19
Tipsa om
evenemang!

som kommer på föreläsningen. Ingår i programmet för
Bli klimatsmart! Kampanjveckor på Kista Bibliotek 1427 september. Alla aktiviteter är gratis. Välkomna!
Plats: Kista bibliotek

SEPTEMBER

Byt leksaker med Retoy!

Ta med leksaker som du inte längre använder och byt
till roligare. Kul för både barn och miljön! Här kan du
även leka och pyssla för att lära dig mer om dina rättigheter och miljö. Det sociala företaget Retoy sorterar
ut leksaker som kan innehålla miljö- och hälsofarliga
kemikalier. Checklistor kring att avgifta barnens leksaker i hemmen delas ut till de vuxna besökarna. Ingår i
programmet för Bli klimatsmart! Kampanjveckor på
Kista Bibliotek 14-27 september. Tid: 12.00–14.00.
Plats: Kista bibliotek

Skicka gärna in dina
tips till frida.brooke@
direktpress.se. Det är
gratis för föreningar.
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SEPTEMBER

Akalladagen

Höstmarknad klockan 11.00–16.00. Söndagen den
20 september. Försäljning av hantverk, Järfälla
Nyckelharpsgille spelar, Häst & vagn, ponnyridning, klapphage med djur, keramiken har öppet,
stenugnsbakat bröd, mat & kafé, höghjuling, samt,
allsång på scenen klockan 13.00. Vi önskar alla
varmt Välkomna! Plats: Akalla by. 164 78 Kista.

Söndag på Eggeby

Frank Sinatra, Dean Martin och andra crooners.
Studion Stefan Wermelin, musikkännare från Sveriges Radio presenterar och kåserar om Frank Sinatra, Dean Martin och flera crooners. Klockan
14.00 Eggeby Gård, Järva Folkets Park. Café Grönlingen är öppet klockan 13.00–16.00. Entré 60 kr.
Mer information: www.eggeby.se, eller telefon
08-752 09 10.

ÅTERKOMMANDE
Språkcafé
Arabiskt språkcafé är tillbaka! Sex lördagar i höst kan
du komma till oss och lära
dig arabiska fraser över en
fika. Följande lördagar kl
13.00–14.30 gäller: 19/9,
3/10, 17/10, 14/11, 28/11 samt
12/12. Gratis! Ingen föranmälan krävs. Varmt välkomna!
Plats: Husby bibliotek.
Juridisk rådgivning
på Kista bibliotek
Behöver du hjälp med juridiska frågor? På Kista bibliotek finns möjlighet att träffa
en jurist för personlig rådgivning i 15 minuter. Lördagar
mellan klockan 12.15 och
14.00 finns en jurist från Ley
Juristbyrå på plats. Rådgivningen ges på svenska eller
spanska och är kostnadsfri.
OBS att bokningen alltid
öppnar samma dag klockan
10.00. Du kan också boka tid

i informationsdisken med
hjälp av vår personal eller
ringa direkt till Kista bibliotek telefon 508 30 511 eller
till vår Kundtjänst telefon
508 30 900. (Behöver du
hjälp på arabiska, kurdiska
eller persiska erbjuder vi det
på onsdagar mellan klockan
14.00 och 17.00.)
Svenskt språkcafé på
Rinkeby bibliotek
Kom till Rinkebys språkcafé
och träna din svenska! Välkommen till vårt språkcafé
på lördagar mellan klockan
14.00–15.30. Vi träffas över
en kopp kaffe och pratar om
allt mellan himmel och jord.
Vi har även språkcafé på
måndagar klockan 13.00–
14.30. Ingen föranmälan
krävs, kom som du är!
Svenska med baby
på Kista bibliotek
Föräldraledig? Kom på
Svenska med baby! Nya mö-

ten mellan föräldrar och
barn från hela Stockholmsområdet – och med ursprung
i hela världen. Tillsammans
bryter bygger nya broar och
tränar svenska. Aktiviteterna
anpassas efter gruppens
storlek, språknivå och intressen. Det är gratis att vara
med och det är bara att
komma!
Läxhjälp för alla åldrar
på Husby bibliotek
Struligt med läxorna? Ingen
som kan förklara? Kom till
Husby bibliotek! Alla måndagar under hösten har vi läxhjälp i samarbete med Röda
Korset. Om du behöver hjälp
med matteläxan eller läxan i
något annat ämne finns det
läxhjälp hos oss på Husby
bibliotek. Varje måndag mellan klockan 16.00 och 19.00
finns våra duktiga läxhjälpare på plats i biblioteket. Läxhjälpen på måndagar är ett

samarbete med Röda Korset.
Ingen kostnad. Ingen föranmälan. Det är bara att komma förbi. Vi ses!

NÅGOT
PÅ GÅNG?
Lägg in dina evenemang
på hemsidan så
publiceras de både på
webben och i tidningen.
www.viikista.se
www.viirinkeby.se
www.viitensta.se

Läxhjälp på Tensta bibliotek
Krånglar matten? Får du inte
ihop läxan innan provet?
Behöver du helt enkelt hjälp
med läxorna? Kom till Tensta
bibliotek! Volontärer från IM
(Individuell Människohjälp)
kommer till biblioteket måndagar 17.00 till 18.45 och
delar med sig av sin tid och
sina kunskaper för att hjälpa
dig med läxorna. På onsdagar är IM på Tensta Konsthall
för att hjälpa dig med läxor
mellan 16.30 till 18.30.
Välkomna!
Läxhjälp på Kista bibliotek med
Kista Galaxy
Behöver du hjälp med matematiken eller grammatiken?
Kom till biblioteket och få
hjälp av Kista Galaxy och
Mattecentrum med läxorna!

Skicka in dina
evenemangstips
senast 14 dagar innan
evenemanget äger rum så
kommer de med i tidningen
(i mån av plats).
Vi förbehåller oss rätten
att redigera texterna.

Varje måndag klockan
17.00–19.00 på Kista bibliotek. Medlemmar i fotbollsklubben Kista Galaxy och
läxhjälpare från Mattecentrum kommer till biblioteket
på måndagarna under hösten och hjälper dig med läxorna. Det är gratis och ingen
föranmälan krävs. Det är
bara att komma till biblioteket. Mattecentrum är här
mellan klockan 17.00–19.00.
Kista Galaxy mellan klockan
18.00–20.00. Välkommen –
vi ses!
Med reservation för
eventuella ändringar.

