Upplevelser
Enköpings kommun – juni 2018

2 juni
Växtloppis
Är du amatörodlare och har växter över som inte
får plats? Kom till biblioteket och byt, sälj eller
skänk av ditt överskott. Du som inga växter har
kanske hittar något att köpa eller kom bara för en
pratstund och utbyte av odlingstips. Boka bord:
biblioteket@enkoping.se eller 0171-62 55 10 eller
62 55 90. Klockan 12.00–15.00 på uteplatsen på
biblioteket, Ågatan 29. Vid regn är vi i bokhallen.
Ett samarbete med Enköping-Håbo
trädgårdssällskap.
4–14 juni
Vilse på nätet
Kom igång att låna e-böcker, lär dig hitta på
bibliotekets webbplats, skaffa e-post eller surfa på
internet. Ingen föranmälan krävs. Ta gärna med en
egen mobiltelefon eller surfplatta.
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Måndagar och torsdagar klockan 13.00–14.00 på
biblioteket, Ågatan 29.
5 juni
Konsumentvägledning
Kommunens konsumentvägledare vet vilka
rättigheter och skyldigheter du har som
konsument och kan hjälpa dig med vägledning.
Du kan vända dig till kommunens
konsumentvägledning om du behöver rådgivning
om köp, både inför och efter. Det kan till exempel
vara frågor som rör problem med säljaren, om
varan gått sönder eller tjänsten inte blivit utförd
ordentligt. Konsumentvägledningens inriktning är
hjälp till självhjälp. Tisdagar klockan 13.00–15.00
på biblioteket, Ågatan 29. Kontakt:
konsument@enkoping.se eller 0171-62 55 74.

6 juni
Nationaldagen
Firande på Stora torget och i Skolparken. Hela
programmet hittar du på
enkoping.se/nationaldagen
11 juni
Advokatjour
Kostnadsfritt samtal med advokat Maria Fager
Hohenthal. Under 15 minuter kan du få tips om
hur du kan gå vidare med ditt juridiska problem.
Marias inriktning är familjerätt, brottmål, barnrätt,
mänskliga rättigheter och asylrätt. Klockan 18.00–
19.00 på biblioteket, Ågatan 29. Obligatorisk
platsbokning: 0171-62 55 10.
11 juni
Läsecirkel
Tycker du om att läsa och diskutera böcker? Då är
du välkommen att delta i vår läsecirkel. Vi väljer
böckerna tillsammans och pratar om dem under
lättsamma former. Klockan 14.00–15.30 på
Örsundsbro bibliotek, Idrottsvägen 8.
Anmälan eller mer information:
orsundsbrobiblioteket@enkoping.se eller
0171-62 57 35.
13, 20 och 27 juni
Språkkafé på svenska
Prata, fika och träffa nya människor. Onsdagar
klockan 16.30–18.00 på Tingshuset, Tullgatan 18.
13 juni–20 juni
Konstfestival på Tingshuset
Som start på sommarlovet förvandlas Tingshuset
till ett hus fyllt med arrangemang och kreativitet!
Kom på cirkusworkshop, öppen salong, filmkväll,
språkkafé, livemusik och familjeföreställning.
Hela programmet hittar på du:
enkoping.se/konstfestival. Alla aktiviteter är
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kostnadsfria och öppna för alla. Varmt
välkommen! Klockan 12.00–18.00 i Tingshuset,
Tullgatan 18. Mer information:
kultur@enkoping.se eller 0171-62 69 23.
14 juni
Suomalainen lukukerho - Läsecirkel på finska
Suomalainen lukukerho klo. 10.00–12.00 joka
toinen torstai, parillinen viikko Enköpingin
kirjastossa. Kiinnostuneita pyydetään
ilmoittautumaan kirjastossa tai soittamaan puh
072-236 59 70 Markku.
Klockan 10.00–12.00 på biblioteket, Ågatan 29.
Återkommer samma tid varannan torsdag, jämna
veckor. Föranmälan till Markku på 072-236 59 70.

14 juni
Familjeföreställning: Den stora skräpshowen
med Vattenmannen och Speed
Den stora skräpshowen tar på ett enkelt och
musikaliskt sätt upp de stora frågorna som rör
miljöproblem och nedskräpning av haven.
Tillsammans sjunger, dansar och diskuterar vi vad
vi ska göra med all plast i haven, vad som händer
med soporna vi samlar in hemma och hur plasten
återvinns. Vattenmannen har med sig sitt allra
senaste experiment där han ska trolla bort sin
plasthäst – eller går det? Klockan 13.00 i
Tingshuset, Tullgatan 18. Mer information:
kultur@ekoping.se
14–15 juni
Cirkusworkshop
Kom på spännande cirkusworkshop! Cirkusartisten
Roman lär dig olika balansövningar, reptrick,
jonglering och att kasta med ringar. Vi anpassar
nivån efter individens förmåga och intresse. Varmt
välkommen! Klockan 14.00–18.00 i Tingshuset,
Tullgatan 18. Mer information: kultur@ekoping.se

16 juni–8 augusti
Öppen salong
Du som skapar konst är varmt välkommen att visa
dina verk för allmänheten i en utställning på
Konsthallen i sommar. Gammal som ung,
etablerad som okänd - alla är välkomna att delta!
Inlämning måndag 11 juni och tisdag 12 juni
klockan 8.00–16.00 samt onsdag 13 juni klockan
8.00–18.00 på Konsthallen, Tullgatan 18.
Vernissage lördag den 16 juni klockan 14.00.
Utställningen är öppen varje onsdag klockan
14.00–18.00 till och med 8 augusti. Mer
information: kultur@ekoping.se
20 juni
Öppen scen
Under kvällen är scenen öppen för nybörjare och
etablerade musiker, sångare och dansare att
uppträda! Öppen scen är till för alla stilar och
uttrycksformer. Det är gratis att delta.
Klockan 18.00–21.00 på Skolparkscenen eller i
Tingshuset, Tullgatan 18, vid dåligt väder. Mer
information: kultur@ekoping.se
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