
Sommaren i Östanfors 2017 
Gårdsloppis 
10 juni Stadsdelen Östanfors öppnar flera av sina 
gårdar och arrangerar loppis. Passa på att rensa 
källare, vind och förråd. 

Stadsvandring i Östanfors 
13 juni kl 18.00 och 1 augusti kl. 18.00 kan man 
vandra med Daniels Sven Olsson som berättar 
om områdets byggnader och människor som bott 
och verkat här. Samling vid "Mutter på Tuppen" 
Blindgatan 46 Avgift 60 kr/person

Stadsvandring Falu stads unika slagghus. 
Den här vandringen berör också hus i Östanfors. 
18 juli kl.18.00 och 5 september kl. 1800. 
Samling Åsgatan vid Geislerska parken. 
Avgift: 60 kr/person.

Konst i Östanfors 
25-27 augusti blir det konstutställning på Mutter 
på Tuppen, Blindgatan 46 med konst skapad av 
konstnärer med anknytning till Östanfors.

Långbord på Blindgatan 26 augusti 
Knytkalas för Östanforsbor och vänner.
Ta med eget bord och stol.

Östanforsbladet nr 1 2017 
Utges av Östanfors stadsdelsförening grundad 1981 

Stöd Östanfors stadsdelsförening  - bli medlem! 
Medlemsavgiften 100:-/familj. Plusgiro 683802-3. 
Ange namn och adress vid inbetalningen 

Aktuell information: Hemsidan: http://ostanfors.nu/ 
Facebook: www.facebook.com/ostanfors/



 Maja restes traditionsenligt 
Även detta år var det tack 
vare Daniels Sven och 
Majvor Olsson som Maja på 
Gettorget kunde firas enligt 
tradition.Sven och Majvor 
visade på helgen före 
Valborgsmässoafton hur man 
binder kransar och girlanger 
av tall- och lingonris och 
äggskal till smycken. 

Nog kände vi gemenskap 
runt Maja när hon höjdes 
mot skyn. 

Åke Wänn ledde spelmännen med van hand. Lilian Forsman satte fart på 
både ung och gammal i danslekarna och ljudet sköttes även detta år av Jan 
Thillas, som vanligt brilliant! 
Tack till alla som gjorde det möjligt att fira Maja på Gettorget! 

Adventsfönster men ännu roligare var att titta in i andra 
fönster och se hur Östanforsborna har det i sina hem 
och det kunde hon göra utan att någon kallade på polis. 
I Falun och Östanfors känner vi trygghet och tillit.

Årets vårtalare var Erik Westholm, professor som  arbetar med framtids- 
frågor. Han talade om hur olika kulturer ser på varandra.  
En italiensk vän på besök, berättade Erik, tyckte det var fint att se våra



Gårdsloppis 
Lördag 10 juni  Kl. 10-14
Stadsdelen Östanfors öppnar flera av 
sina gårdar och arrangerar Lopp- 
marknad och fika. Varje loppisgård 
arrangerar sitt eget loppisbord och 
markerar sitt deltagande med en 
särskild flagga som man hämtar hos 
Kajsa Henriksson, Blindgatan 48. 
Flaggorna lämnas ut på Loppisdagen 
från klockan 09.00 

En karta över loppisområdet kommer att tryckas upp. 
Vi annonserar i dagspress, på vår Facebooksida och på vår hemsida 
Varmt välkommen att delta och bidra till en trevlig loppislördag! 
Anmälan: senast 1 juni 
Kontakta Kajsa Henriksson 
E-post henriksson.kajsa@gmail.com  Mobil 0730-682016

Konst i Östanfors 
Fredag – söndag, 25 - 27 augusti 
Du som målar, tecknar, slöjdar, 
fotograferar eller gör något annat 
kreativt får chansen att ställa ut med 
max. 3 verk. Verken ska vara 
inramade och klara för hängning. för 
dig som är ny finns anmälnings- 
blankett att hämta på Blindgatan 48. 

Inlämning av konst på Blindgatan 48 är söndag 20/8 kl 18.00-19.00. 

Vernissage Fredag 25/8 Kl. 18.00 Mutter på Tuppen, Blindgatan 46 
Musikunderhållning och fika. 
Lördag 26/8 Öppet 10.00 - 18.00, Söndag 27/8 Öppet 10.00 - 18.00 

Aktuell info Facebook: www.facebook.com/ostanfors



Östanfors stadsdelsförenings styrelse 2017 

Kontakt e-post: henriksson.kajsa@gmail.com Facebook: 
www.facebook.com/ostanfors 
Hemsida: www.ostanfors.nu 

Ordförande 
V.ordförande 070-352399
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

023-7 79 10 

Ledamot

070-452877

Ledamot
224 12 

Ledamot
299 57

Ledamot

271 49 

Suppleant

Kajsa Henriksson 
Pernilla Wesström 
Eva Wålstedt 
Anders Sjögren 
Magnus Holmer 
Per Eriksson 
Yvonne Seger 
Marie Persson 
Lena Norman 
Mats Rudert 
Christer Falk 

Blindgatan 48  0730-682016
Utmelandsgränd 3 070-3352399
Kvarngränd 2  0707616274
Trotzgatan 77   070-5268170
Dalkarlsgränd 1 070-5249010
Slaggatan 55   023-797910
N. Mariegatan 2D 070-6878904
Blindgatan 38 070-2452877
Trotzgatan 138 023-29957
Åsgatan 68 B 023-27149
Åsgatan 100 023-12054
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Årsmötet 2017 

Årsmötet hölls den 28 mars med sedvanliga förhandlingar. 
Efter årsmötet bjöds det på fika och därefter filmvisning 
Konstverk som stadsdelsföreningen köpt in under Konst i 
Östanfors 2016 lottades ut bland årsmötesdeltagarna.

Årets konstvinnare på årsmötet: 
Kjell Westling "Anemone 2" av Björg Bendiksen Roman. 
Kajsa Henriksson "Näckros 2" av Hjördis Jansson. 
Eva Taflin "Höst på gården" av Kajsa Nordell, 
Björn Henriksson ”Krans i limeturkos” av Maria Hols André. 

Östanfors Stadsdelsförening 
Ska ta tillvara de i stadsdelen boendes intresse och fungera som 
remissinstans och påtryckningsgrupp i frågor som rör Östanfors. 
Ska skapa gemenskap mellan de i stadsdelen boende genom t.ex. 
fira Maja på Gettorget, arrangera utställningar och andra program. 
Ska verka för att stadsdelens särart bevaras och att nödvändiga 
förändringar genomförs med hänsyn till stadsdelens karaktär. 

073- 682016

070-3

070-5268170070-549010




