
Navet i arrangemanget är 
Valsta/Steninge stadsdelsförening

VALSTADAGEN

    VÄLKOMMEN

LÖRDAGEN 

11
JUNI

Dilyar med DJ
Svensk och syrisk-kurdisk musik

    Kl. 12.00 –16:00   
Valsta vattentorn

� Vi är Valsta. 

Marknadsdag med mat ifrån 
många olika länder!
Hantverk, loppis, barnteater, 
ansiktsmålning och besök av 
brandkår   och  polis. 
Prova på  aktiviteter  som schack, 
judo och thaiboxning samt 
pysselaktiviteter, hinderbana och 
tävlingar   med mera!Fr itidsbanken 
vårtrimmar din cykel, lånar ut 
cyklar vid vattentornet samt ger 
möjlighet till att prova på  inlines på 
torget. 

Politiska partier  finns vid 
vattentornet och svarar på 

frågor!

Valstadagen sponsras av 
Märsta Förenade, Norrvatten 
och Sigtuna Vatten & 
Renhållning.

12.00 Konferenciererna drar igång dagen
12.05 Välkomsthälsning av Göran Langer, ordf Vi är Valsta

12.15 Trollkarlen Dozzie
13.05 Kommunfullmäktiges ordförande Erik Langby (M)
13.15 Filip Pettersson, vinnare av funkismello 2022
           Opus Oktaver, körsång
           Lina Pettersson, vinnare av funkismello 2020
13.30 Afrikansk dans från Sierra Leone
13.45 The Wenngarns band
14.30 Mikael Wernström, sommarhits
15.00 Tuta och kör med blandad musikunderhållning
16.00 Avslutning    

Affärerna i centrum har bra 
erbjudanden under dagen!
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