
Studievåningen 
kl 11.00–16.00 
• Väst på stan – Västermalm, en stadsdel att vara nyfiken på.
• Norra Skön – då och nu. Bildspel och utställning av skolbilder, Sköns norra
intresseförening.  

Föreningsbyrån 
kl 11.00–16.00 Träffa personal på kommunens serviceenhet till  
föreningslivet. Bidrag, övrigt stöd och lokalbokning.

Unga Magasinet 
kl 12.00–14.00 Recyclingverkstad med föreningen Ny Attityd.
kl 13.00–15.30 Djur-, häst- och äventyrsprogrammen från Realgymnasiet visar 
upp sina verksamheter. Lär dig mer om exotiska djur, hundar och hästar. Hund-
uppvisning utanför Unga magasinets entré. Prova hängsele och bergsklättrings-
tekniker och lär dig mer om äventyr och upplevelser.
kl 14.00–14.30 Gissa fågeln. Frågelek med Ann Hagman. 

Café Skonerten   
Valfri fralla med kaffe/te, 50 kr. Prova gärna en stubbe eller myrstack  
med kaffe/te, 40 kr. Till barnen: pannkaka med sylt, grädde, dryck. 35 kr

Vidöppet på Arkivens Dag 
Lördag 9 november kl 11–16

Vidöppet!

Tema: Flora & fauna
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Sundsvalls museum
kl 11.00–16.00 Fotoarkivet håller öppet och visar bildspel:  
Sundsvall i bild genom tiderna.
kl 12.00 Föremål i varenda skrymsle. Visning av utställningen  
Föremål – Sundsvalls museums samlingar. Petter Österlund visar.  
kl 13.00–15.00 Djur och fåglar i myt och folktro. Berättelser och 
skapande verkstad i utställningen Fantastiska djur.  
Med Tina Johansson och Lejla Porovic.

Sundsvalls stadsbibliotek
kl 11.00–16.00
• Försäljning av utgallrade böcker och tidskrifter.
• Gå vår frågeslinga om djur och natur på barnbiblioteket. 
• Utställning: En känsla av sportfiske, av Svanthe Harström.

Föreläsningar i Programsalen 
Gratis platsbiljetter finns att hämta i receptionen fr o m fredag 1/11.  
Begränsat antal platser!
kl 11.30 Naturkännaren och konstnären 
Rolf Lidberg. Med Stefan Grundström, 
botanist.
kl 13.00 Vilda djur i vår närhet.  
Med Peter Nilsson, viltförvaltare Läns-
styrelsen Västernorrland.
kl 14.30 Sportfiske i Sundsvall, från  
början för några utvalda – idag för alla. 
Med Lasse Hallberg, sportfiskeskribent 
och redaktör för Flugfiske i Norden.

Medelpadsarkiv  
kl 11.00–16.00
• Sök dina rötter! Få hjälp att hitta dina anor.  Midälva Genealogiska  
  Förening. 
• Försäljning av gamla och nya böcker.
• Utställning: Rolf Lidberg – Botaniker, illustratör och folkbildare. 

Flora & fauna


