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Kortedala Torg 60 år - Välkommen 13/6
Kom och fira med oss på Kortedala Torg lördag 13 juni kl 11-15.

Då firar vi Kortedala Torg 60 år. Kom och upplev Kortedala Torg då och nu.
På scen bjuds det på underhållning och på torget bjuds det på flera andra
upplevelser. Missa inte hattparaden och tårtkalaset!
Program på Scenen:
12.00 Konferencier Axel Falk startar igång programmet

12.10 Varieté Vagant ger en spännande barnföreställning med konster
sprungna ur en tusenårig gatutradition av trolleri och musik
12.40 Hattparaden visas upp på scenen
12.50 Modevisning med 50-talstouch
13.00 60-års ceremoni med ballongsläpp
13.25 Peter Harrysson & Bengt Magnusson: Svenska visor på eget sätt –
skrönor och anekdoter varvas med personliga tolkningar av folkkära visor
14.10 Pedros energifull musikupplevelse med en mix av västerländskt disco
och ompa ompa från balkan
Program på torget:
Ca 12,00 Hattparaden startar
Ca 13,15 Tårtkalas
12.00-14.00 Lägenhetsvisning i det nybyggda flerbostadshuset på Kortedala
Torg. Läs mer på www.egnahemsbolaget.se
Kringaktiviteter på torget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta en tur med häst och vagn
Våra djur på torget har ännu inga namn – var med och namnge
dem
Gör fina fynd på Barnloppisen
Tipspromenad
Hoppborg, karusell och lotterier
Veteranbilar
Hattparad på torget
Få en fin ansiktsmålning
Vår trollkarl underhåller bland publiken
Ta en tur i elbilen
Skapande berättelser från teckningar

•
•
•
•

Hälsosamtal
Fina erbjudanden i butikerna
Ta en fika eller njut av en bit mat
Lokala föreningar har pröva-på-aktiviteter och visar sin
verksamhet

Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB)
Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett
eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för
var och vad vi bygger – och för vem. Därför erbjuder vi nybyggda, prisvärda
och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som
domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt
boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle
i Göteborg.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen (öppnar nytt fönster), som är
en del av Göteborgs Stad.
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