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Fleminghallen حول االنتقال لقاعة
دار الثقافة  Flemingsbergsdalen بمنطقة Fleminghallenستصبح قاعة  2019في خریف 

ستصبح . 2019شباط /فبرایر 5اتخذ القرار من قبل لجنة شؤون أوقات الفراغ بتاریخ . وأوقات الفراغ
ملتقى . أفكاراً جدیدة وتعابیر جدیدة مكانا الجتماعات جدیدة مع جمھور سیغذي Fleminghallenقاعة 

 . للمكتبة وأنشطة الشباب ومعارض وفرص للریاضة في منشأة حدیثة

 ؟Fleminghallen لقاعة ذا ننقل أنشطتنامال
سیكون .  نخلق ملتقى أكثر أماناً وحیویةً من خالل الجمع بین األنشطة الثقافیة وأنشطة اوقات الفراغ في القاعة

 .ضمن المجھودات التي سنقوم بھا لتطویر األنشطة ةراالنتقال خطوة كبی

 ما الذي یعنیھ االنتقال؟
 Fleminghallenوالتي ستنتقل إلى قاعة  Flemingsbergإن األنشطة الموجودة الیوم في أماكن أخرى ب 

ومكتبة  Ungzon Flemingsbergو Panncentralen Ungzonأوقات الفراغ  مركزيھي 
Flemingsberg  .الریاضة ستكون قادرة على التعاون بشكل أوثق تقال أن أنشطة المكتبة والشباب ونیعني اال

ستكون القاعة عبارة . لیس ھناك أي خطط حول تقلیل الخدمات أو العروض.  بما أنھا سوف تتشارك مقرات العمل
 .  عن ملتقى حیث یرحب بالجمیع

 ؟Fleminghallen ماذا سیكون في قاعة
. مفتوحة لخلق وسط ترحیبيت ءانحن نعمل من أجل فضا

 :ملتقى یشمل ما یلي
 الریاضة /النشاط البدني •
 المكتبة •
 أنشطة للشباب •
 أنشطة ثقافیة وفضاء للمعارض •
 الجمعیات •
 أحداث  •
 قھوة •

كي تبدو الخطة الزمنیة لالنتقال؟ 
إن الھدف خالل انتقال األنشطة ھو حدوث أقل تأثیر ممكن على األنشطة الیومیة  .خالل فترة االنتقال ستكون 
المكتبة ومراكز أوقات الفراغ مفتوحة ألوقات محددة أو مغلقة لفترة إلى أن یتم االفتتاح  .من المقرر أن یتم.  

 .حزیران/یونیو 3بتداًء من مغلقة لداعي االنتقال ا Röntgenvägen 17، العنوان Flemingsberg مكتبة
مغلق من الداخل قبل : Visättravägen 34، العنوان Panncentralen Ungzonمركز أوقات الفراغ 

 . أیار، ستكون ھناك أنشطة في الخارج خالل الصیف/مایو 6االنتقال 
مغلق من الداخل قبل : Röntgenvägen 15، العنوان Ungzon Flemingsbergمركز أوقات الفراغ 

 . أیار، ستكون ھناك أنشطة في الخارج خالل الصیف/مایو 6االنتقال 

: بیانات االتصال
  وأوقات الفراغإدارة الثقافة 
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