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– bjuder på massor av skoj 
för både de små och stora

I år är det Selånger Lotta och Selånger Berra som tar emot alla besökare i barnbyn. 
De bjuder även på lite godis för den som är sugen.

Även i år finns det möjlighet att gå på vattnet. Vattenbollarna blev en succé i fjol 
och är naturligtvis tillbaka även i år.

• Ingen grävning och gjutning
• Snabb montering
• Stabilare än betongplint 
• Ingen åverkan på markytan
• Varmförzinkad markskruv
• Vi monterar i hela landet

Exempel på användningsområde: 
altaner, staket, plank, carport, stolpar, skyltar, vägmärken, 
parasoll, beachflaggor, tillfälliga  avspärrningar, stommar 
och grunder mm.

Besök oss på Selångermarknaden vid Hantverksbyn. 
Platsnr:

Kontakt

Christer Brolin tel 070-3717070

Varför ska du gräva 
när vi kan skruva?
SKRUVEN SOM ERSÄTTER  BETONGPLINTEN

I och runt Barnbyn händer det 
mycket i år. Många nyheter, men 
det bästa från tidigare år finns 

naturligtvis kvar.

Barnbyn kommer i år att dela yta 
med Kolbullarna som är nu är 
tillbaka i Selångers egen regi. Där 
Barnbyn tidigare har varit kommer 
en hantverksby byggas upp och 
vi kommer där bland annat att få 
träffa Forbönderna och deras hästar. 
Missa inte när Forbönderna gör sin 
imponerande entré vid halv elva.

I Barnbyn kommer det att bjudas 
på det sedvanliga ballongsläppet 
på lördag klockan 12.00 och 

därefter är det fullt ös hela lördagen 
och söndagen. Det kommer att 
vara flera populära godisregn, 
coccosbollsätartävling samt 
underhållning för både de yngre och 
de äldre. Underhållningen kommer We 
R Singers att stå för, se mer om detta 
nedan.

Självklart kommer Lindberga 
gård även i år att finnas på plats för 
ponnyridning och likaså Drakparken 
med sina vattenbollar och en hoppborg 
för de mindre barnen.

För den som är sugen på lite fika 
kommer vi att sälja kaffe, dricka och 
något gott till i tältet tillsammans med 
Kolbullarna.

Titta i programet på sidan 14 så ni 
inte missar något, vi syns i Barnbyn! 

BARNBYN

Det är inte bara på kvällstid 
som det kommer att vara 
underhållning. Bland alla 
tävlingar och annat i Barnbyn 
kommer We R Singers att 
uppträda både lördag och 
söndag.

– Det är eleverna som helt 
frivilligt har fått anmäla sig för 
att uppträda på marknaden, 
berättar Susanne Bertlin som är 

ledare för We R Singers.

Det är alltså ungdomar som älskar att 
uppträda som kommer att stå scenen 
i Barnbyn på lördag och söndag, för 

tider se sidan 14.
– Vi har ungefär 100 elever, men 

naturligtvis kommer inte alla. De 
kommer att vara ett väldigt varierat 
program, både när det gäller musiken 
och hur den framförs, berättar 
Susanne.

We R Singers handlar naturligtvis en 
hel del om att lära sig sjunga, men till 
största delen handlar det om att lära 
sig uppträda.

Ungdomarna är mellan 6-15 år 
och kommer att uppträda både som 
grupper och solo.

– Alla är jätteduktiga och eftersom 
vi alltid uppträder på på varenda 
lektion så är de väldigt vana att stå 
på scenen trots att de är unga, säger 
Susannne Bertlin.

Unga underhållare


