Utomhusaktiviteter och händelser
för våren och sommaren i Vällingby 2021

Läs mer om alla aktiviteter
på vallingbycentrum.se

12/4 - 23/5

24/5 - 30/5

28/6 - 8/8

28/6 - 8/8

Konstrunda

Finalvecka

Minigolf

Upptäck konsten i Västerort!
Gå vår konstrunda och se
fotografier tagna på lokala
konstverk som nu finns i
butikernas skyltfönster.
Kartan för rundan hittar
du på baksidan.

Vår konstrunda avslutas
med en finalvecka.
Här visar konstnärerna
upp sina originalverk.
Folkets hus,
Albert Aronsons torg 5
Mån-fre kl. 12-19,
lör-sön kl. 12-16

Minigolfbanan är tillbaka!
Utmana dina nära och
kära på vår nio hål
långa bana.

Kulturpromenad

Kuponghäfte
Ett kuponghäfte med
vårens bästa erbjudanden.
Digitala kuponger finner du
via vallingbycentrum.se.

Lär känna
Vera Vällingby!
Idag har historiens Fröken
Vällingby fått nytt liv i skepnad
av den världsvana Vera Vällingby.
Se filmer om Veras äventyr och
lär känna hennes nordiska
vänner på vallingbycentrum.se.
Visste du att…
Vällingby sattes på kartan genom att bli Sveriges
första ABC-stad? Ett Sverige i miniatyrformat,
där arbete, bostad och centrum flyter samman.

Visste du att…
Vällingby Centrum invigdes
14 november 1954. Hela
75 000 personer kom för
att fira i centrum.

Västerorts destination för kul och kulturella
utomhusaktiviteter under hela säsongen.

1/6 - 27/6

Fototävling
Fotografer:

Bild 1. Fotograf: Lennart af Petersens (1913-2004),
bilden skapad 1957, Stockholms Stadsmuseum,
fotonr Fa49523; POSD62
Bild 2. Fotograf Gunnar Lantz. Stockholms
Stadsmuseum, fotonr SvD 35118
Bild 3. Fotograf Lennart af Petersens (1954-1959)
Stockholms Stadsmuseum, fotonr Fa49535, POSF600

ckt av
1
try
% retur
00

Maila in ditt bästa fotografi från Vällingby
Centrum, nytt som gammalt. De tre bilderna
med flest röster vinner shopping i Vällingby
Centrum till ett värde av 500 - 2000 kr.
Läs mer på vallingbycentrum.se.
100 butiker | 20 restauranger och caféer
2100 p-platser | 4 timmar fri parkering

Visste du att…
Vällingby Torgs cirkelmönstrade gatstenar
är gjorda av granit och
vit marmor.

iden är
gu

15/4 - 31/5

Visste du att…
Människor från hela världen kom för att besöka
framtidsstaden Vällingby under 50- och 60talet? Besöken skedde då under guidning av
stadens ansikte utåt — Fröken Vällingby.
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Visste du att…
Det fortfarande finns spår från 1700-talet i
Vällingby? Ett stenkast från centrum ligger
Jan Pers stuga — ett torp från tiden då
Vällingby bara var en bondby.

Promenera dig genom
en kul kultur. Lär känna
Vällingby, den händelserika
historien och sevärdheterna
i vår tipspromenad.

Fontänerna
Biograf Fontänen invigdes 1956 och
namnet fick biografen efter de fontäner
som finns mitt på torget framför.

Händelser
under hela
säsongen
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Tegelhögen

Vittangigatan

k:5
Huset låter Vällingbys 50-tal
möta det moderna 2000-talet.
En prisbelönt byggnad, som är
ritad av arkitekten Gert Wingårdh.

S:t Tomas Kyrka
Kyrkan invigdes 1960 och är ritad
av arkitekt Peter Celsing. Byggnaden
är murad i bränt tegel, inuti finns ett
träkrucifix av konstnären Bror Hjorth.
Trappan
Invigdes som Vällingbys
medborgarhus 1956. Idag är
det en viktig plats för teater,
kultur och möten i Västerort.

Vällingehus
Lyxrestaurangen Vällingehus
lockade besökare från hela
Stockholm och bjöd på scenunderhållning med 50-talets
stjärnartister. Idag hittar du
O´Learys här med ny meny,
äventyrsminigolfbana och
mycket annat.

Restauranger, livs och vissa butiker har andra öppettider.
För mer information besök vallingbycentrum.se.

12/4 - 23/5

Konstrunda
Följ markeringarna för att gå konstpromenaden
och se den lokala konsten.
1.Shades
2.Håkans Sport
& XL Cykel
3.Kilimanjaro -1tr
4.Hemköp
5.Pressbyrån
6.Hårateljén
7.Small World
Money Transfer

8.Åhléns
9.O’Learys
10.Rebel Kitchen
11.Pallas Konditori
12.Barnbolaget
13.Skapa
14.Evanette
15.Klackenbergs
Böcker & Papper

16.Stockholms
Stadsmission
17.Johnells
18.Flügger Färg
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Vardagar 10-19 Lördagar 10-17 Söndagar 11-17
100 butiker | 20 restauranger och caféer
2100 p-platser | 4 timmar fri parkering
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Finalvecka av
vår konstrunda
24-30/5

Minigolf
28/6-8/8
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Trappan

Lamporna
De tidstypiska globlamporna är specialtillverkade för Vällingby
och formgivna av
Erik Glemme.

Bibliotek
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Konstrunda
12/4-23/5

1.

Årevägen

Äntligen är säsongen här då våra
uteserveringar är på plats. Håll dig uppdaterad
och följ oss i våra sociala kanaler för vårens
och sommarens senaste nyheter.

Västerortskyrkan
Le Corbusier ska en gång ha sagt:
”Om ni ska se vackra kyrkor i Europa,
finns det tre ni inte får missa: Peterskyrkan i Rom, Nôtre Dame i Paris och
Västerortskyrkan i Vällingby”.

