KRYLBO
Dagen
24 SEPTEMBER KL 11.00-15.00

UPPTÄCK KRYLBOS FÖRENINGAR, FÖRETAG, ORGANISATIONER OCH MÖTESPLATSER.
KÄNN KRAFTEN I ETT SAMHÄLLE SOM MED GEMENSAMMA KRAFTER JOBBAR TILLSAMMANS!

AKTIVITETER
HÅLLTIDER
11.00 MOSSPARKEN
Lars Isacsson invigningstalar i
Mossparken vid Krylbos fanställ.
Cykelhjälmarna är skänkta av 33:an i
Krylbo, Krylbo Elmontage och Krylbohus, och överlämnas till lågstadieelever
vid Krylbo skola.
11.00 KRYLBO FÖRSAMLINGSGÅRD
Vernissage av utställningen 
”FÖRUNDRAN”.
11.00 KRYLBO STATIONSHUS
Konsert med Sjöviks Vokalensemble.
11.30 MOSSPARKEN
Musik med den kristna församlingen
Vinträdet.
12.00 KRYLBO KYRKA
Musikkonsert med kyrkomusiker David
Johansson, Elin Öhman, Lena Blom,
Leo Yngvesson, Ulrika Ågren, Pia
Kirkhaug, Anna Gladh med flera.
Mingelfika på innergården efteråt.
12.30 MOSSPARKEN
Musik med den kristna församlingen
Vinträdet.
13.00 MOSSPARKEN
Gåva överlämnas från Odd Fellowlogen 137 Folkarebygd till Kvinnojouren i Avesta.
13.00 KRYLBO STATIONSHUS
Konsert med Sjöviks Vokalensemble.
13.00 KRYLBO IP
Ungdomsfotbollsmatch för pojkar 12 år.
13.30 MOSSPARKEN
Musik med den kristna församlingen
Vinträdet.

MOSSPARKEN
Räddningstjänsten deltar med gamla
och nya räddningsbilar som ställs upp på
parkeringsyta intill Mossparken, precis
som i fjol. De informerar om brandskydd
och förevisar bilar.
Polisen finns på plats för att presentera
yrket, visa sig, prata med folk. Aspiranter
på plats.
Fältarna kommer att vara ute på plats
i samhället och finnas till för samtal.
Civilförsvarsförbundet FRG står vid
bord i Mossparken och presenterar information och broschyrer om sin verksamhet.
De har också med sig en halvdocka för
att besökare ska få prova på hjärt- och
lungräddning.
Masarna visar upp sina speedwaycyklar och säljer supporterprylar, hamburgare och läsk.
Vinträdet den kristna församlingen presenterar evangeliet i sång och tal.
Sjöviks folkhögskola berättar om sina
utbildningar och sin verksamhet
SERVICEPUNKT KRYLBO
Jämlikt Krylbo-projektet i samarbete med Linnéuniversitetet om social
hållbarhet genomförs en dokumentation
som lyfter fram den positiva utveckling
som skett i Krylbo när medborgare har
engagerat sig och skapat olika aktiviteter,
med hjälp av projektets volontärer. Information om projektet presenteras liksom
programmet för Krylbo som Ekostadsdel.
Goodiebags med tema ”Y Krylbo” så
långt lagret räcker.
Lärcentrum Studieplatsen för dig som
läser en eftergymnasial utbildning! Ta del
av vad som erbjuds i lokalen.
BiblioPunkt arrangerar fiskdamm igen
med böcker till barn. Även lässugna
vuxna kommer kunna få med sig en påse
med en överraskningsbok. Bokpåsar
delas ut så långt lagret räcker.
KRYLBO FÖRSAMLINGSGÅRD
Vernissage för utställningen
”FÖRUNDRAN” som handlar om
naturens storslagenhet i tavlor målade av
Carina Lundberg och Sigrid Ehrenberg.

Konsert med kyrkomusiker David
Johansson, Elin Öhman, Lena Blom, Leo
Yngvesson, Ulrika Ågren, Pia Kirkhaug,
Anna Gladh med flera. Efter konserten
bjuds på mingelfika.
Skaparverkstaden S:t Mary visar upp
sitt arbete och sin verksamhet.
Folkare Släktforskarförening
presenterar antavlor (läs släktträd) för
några personer med anknytning till Krylbo
och liten presentation och prova-på för de
som är intresserade av hur man enkelt kan
släktforska själv.
MEJERIGATAN
Tjejjouren Moa håller Öppet hus, arrangerar tävlingar, bjuder in till utomhusspel, pratar om sin verksamhet och
erbjuder små ”tatueringar”.
Krylbohus arrangerar tipspromenad,
presenterar sitt utbud och samarbetar med
IK Juno som svarar för krovgrillning.
”Carros häst” finns också på plats mellan
kl.12.00-14.00 för ridtur.
Krylbo Elmontage håller lördagsöppet
med fokus och inriktning på laddstolpar
och solceller.
JÄRNVÄGSGATAN
Folkare Fotoklubb ordnar sprintfoto
(4 teman som ska illustreras i bild på viss
tid) för alla intresserade.
Cool Corner öppet hela dagen. Erbjuder
godbitar från lagret.
PRO-GÅRDEN
PRO bjuder på kaffe och fika. Ordnar
häst och vagn-skjuts som går genom
samhället under dagen.
SS Kryl-boularna arrangerar sitt klubbmästerskap denna dag. Prova gärna på.
KRYLBO STATION
Sjöviks Vokalensemble underhåller
klockan 11.00 och 13.00.
KRYLBO SKOLOR
Krylbo skola öppet hus kl. 11.0014.00. Kom och besök förskoleklassen
och grundsärskolan. Klädbytarcafé i matsalen där man kan få några klädesplagg
med sig hem och köpa fika.
Åvestadalsskolan håller öppet för
intresserade besökare.

KRYLBO IP
Krylbo IF Pojklagsmatch kl 13.00,
Division 5, pojkar 12 år.
LASTGATAN
Återvinningscentralen, Avesta
Vatten och Avfall AB alla med barnasinnet i behåll får lära sig sortera hushållssopor. De yngsta bjuds på glass.

ÖVRIGA MEDVERKANDE
Holmlunds bil Vid nybilsanläggningen
hålls öppet hus, med tävlingar och andra
aktiviteter.
Holmlunds bil begagnat-försäljningen
anordnar jippon med fika och erbjuder
kampanjer.
33:an har öppet som vanligt och eventuellt en timme längre till 15.00. Om vädret
tillåter placeras en hoppborg på parkeringen utanför butiken. Gratisbord presenteras
med varor som inte går att sälja.
Quilt4You håller lördagsöppet för sin
tyg- och garnförsäljning och loppis utanför
butiken.
Yliqa säljer barnkläder och arrangerar
loppis utanför Quilt4you.
Ann-Helenes syateljé håller lördagsöppet i sin tyg- och hantverksbutik och på
Stationsgatan.

UNDER DAGEN
• Gratis entré till samtliga aktiviteter.
• Åk häst och vagn med start och mål

vid PRO-gården.
• Ta gärna en promenad runt Krylbo,
upptäck de nya skyltarna med fotografier
från förr och nu, framställda och monterade av Teknisk Service, Avesta kommun.
Ställ gärna bilen och promenera till aktiviteterna. Se tillgängliga p-platser
på kartor hos arrangörerna.

Krylbodagen är ett resultat av polisens projekt EST-Effektiv samordning för trygghet, i samverkan med medborgarna i Krylbo och Avesta kommun. Under
dagen finns polisen men också representanter för kommunens olika verksamheter på plats i Krylbo. Programmet finns också på avesta.se/krylbo där det
kommer att uppdateras in i det sista. Där finns också kartmaterial om var de olika aktiviteterna återfinns. OBS. Programpunkter kan komma att ändras.
ARRANGÖR FÖR DAGEN ORTENS FÖRETAG, FÖRENINGAR, ORGANISATIONER, MYNDIGHETER, BOENDE & AVESTA KOMMUN.

