
Viby önskar dig välkommen till

Vibydagen
12 september 2020

På grund av coronapandemin är Vibydagen mer utspridd än vanligt, för att 
undvika stora folksamlingar. Vi hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens 
restriktioner genom att stanna hemma om vi har symptom, vara noggranna 
med handhygien, hålla avstånd till varandra och aldrig vara fler än 50 
personer på en plats eller i en lokal. Tack för visad hänsyn!
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Vretstorp

Östansjö

1

Kom och 
upplev Viby-
bygden!
Mitt emellan Stock-
holm och Göteborg 
ligger Viby – en bygd 
med c:a 2.750 invåna-
re. På Vibydagen visar 
vi en del av allt det 
som vår bygd har ett 
erbjuda. Föreningar 
och företagare visar 
upp sig. Lokalprodu-
cerat, historiskt, kul-
turellt och innovativt 
blandas i Viby by och 
runt om i bygden. 
Allt för att vi vill fira 
Vibybygden – dess 
människor, resurser 
och möjligheter.

Hallsberg

Fjugesta

Tångeråsa

Hackvad

AskersundE20
Laxå/Göteborg

E20
Örebro/
Stockholm

Välkommen att besöka:

1. Viby församlingshem
• Barnens marknad
• Lunchservering 12-14

10. Viby Gamla Prästgård
• Kaféet öppet
• Intressant kulturmiljö 

och trädgård

11. 

2. Viby kyrka
• Toner från tornet kl 12
• Tornuppstigning i mindre 

grupper kl 11.15, 12.15 
och 13.15

• Utställning av prästpor-
trätt från 1700-talet

• Föredrag om porträtten 
kl 14, Anne-Marie 
Lenander

3. Viby hembygdsgård
• Öppet hus, våfflor och 

visning

4. Östansjö skidklubb, 
Motorp
• Öppet hus i Motorp 

kl 13-15
• Info om klubben och 

området
• Tipspromenad 1,5 km

5. Gatugårda stickat & 
sytt, Gårdgatan 9, Östansjö
(utomhus under tak)
• Textila hantverk i natur-

material
• Stickat och sytt för barn, 

vuxna och hemmet
• Facebook och Instagram:
 gatugårda stickat & sytt

6. Magiska Teatern, As-
kersundsv. 30, Vretstorp
• Öppet hus med loppis 

och fikaservering
• www.magiskateatern.se/

vibydagen

7. Repris Second Hand, 
Parkg 2, Vretstorp

• Försäljning av begagna-
de barnkläder och tillbe-
hör

8. Kristallkyrkan,
Vretstorp
• Utanför kyrkan stor lop-

pis med bakluckeloppis
• Servering av fika och 

korv
• Boka en plats och sälj 

dina prylar eller kom och 
gör fynd. Start kl 10

• Bokning av plats görs 
på tel 070-2585264. Pris 
100 kr per baklucka.

9. Kumms stuga
• Öppet hus
• Målarmästare och bygg-

nadsvårdare Per Edlund 
på plats

• P-plats vid något av 
fågeltornen längs Fjuge-
stavägen

12. Öna gård – Entrepre-
nad & Mindfulness
• Öppet hus i Yogastugan 

11-16
• Skogsslingan med häng-

mattor är öppen
• Morgan visar Kubota 

minigrävare och bjuder 
på kaffe

• Prova på Yin Yoga, förbo-
ka på 070-314 73 12

13. Sipplunda Andelsjord-
bruk
• Lunch, försäljning av 

grönsaker & snittblommor
• Skördesoppa & pizza på 

gårdens gröna
• Varmt välkomna att stro-

sa runt i odlingarna!
• info@sipplunda.se 

www.sipplunda.se 
070-207 8256

• Köp ryggsäck på Viby-
dagen. Vi fyller den med 
vandringsvaror upp till 
20% av värdet.  
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arrangeras av Föreningen Vibybygden. Föreningen bildades 2011 och har som syfte 
att främja Vibybygdens utveckling i samarbete med ideella föreningar, offentlig 

sektor och näringslivet. Vi har ett tjugotal föreningar och företagare som
medlemmar och driver Facebooksidan Vibybygden, tidningen Vi i Viby

och hemsidan vibybygden.se

Föreningen
Vibybygden

Adress: Föreningen Vibybygden, Lundby Prästgården 187, 694 95 Vretstorp,
foreningen.vibybygden@viby.nu

Ordförande: Benjamin Lundqvist, 070-766 00 46, benjamin.lundqvist@viby.nu

Vibydagen


