
I SAMARBETE MED:

KOM OCH FIRA 
NATIONALDAGEN

 Vi är Valsta anordnar i samverkan med Sigtuna 
kommun och Valsta/Steninge stadsdelsförening 

nationaldagsfirande i Valsta centrum.
Musikunderhållning  med Quizz av Tuta och kör. 

Centrumägaren Nyfosa bjuder på kaffe och tårta. 
Pris till vinnaren av Quizzet.

Kl. 13.00 -15.00
Valsta centrum 

måndag 

6
JUNI

Vi är Valsta. 
Vi är Valsta. 

� Vi är Valsta. � Vi är Valsta. � Vi är Valsta. 

VÄLKOMMEN!
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