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Traditionsenlig midsommar på Umeå
Energicentrum
Umeå Energi bjuder även i år in Umeåborna att fira midsommar på vackra
Umeå Energicentrum. Alla får vara med att klä stången, dansa och leka samt
prova på ponnyridning och ansiktsmålning – en uppskattad dag med mycket
skoj för hela familjen med start klockan 12 på midsommarafton.
– På Umeå Energicentrum har Umeåborna en unik plats där barnen kan
springa omkring fritt och vuxna kan njuta av en idyllisk miljö i lugn och ro,
säger Katarina Lindgren, ansvarig för Umeå Energicentrum. Det är lika kul
varje år att få bjuda in till ett traditionsenligt midsommarfirande och vi
hoppas så klart att många kommer och firar med oss.

Program för midsommar 19/6
12.00 Midsommarstången smyckas och reses. Underhållning med sång och
dans.
13.00 Energifyllda lekar med Boonken
13.30 Björksta Folkdanslag dansar.
14.00 Mer dans kring midsommarstången.
14.20 Allsång och ännu mer dans kring midsommarstången.
15.00 Avslutning.
Under hela midsommarafton blir det också ponnyridning och ansiktsmålning
för alla barn!
Under sommaren har Umeå Energicentrum öppet kl 10-17 alla dagar. Som
vanligt är alla aktiviteter kostnadsfria. Prova på energiexperimenten, pyssla i
återvinningsverkstaden, gå en guidad tur i kraftverksmuseet, ta en fika på
Kafé Maskinisten och njut av grönskan och älvens brus.

Hitta till Umeå Energicentrum
Umeå Energicentrum ligger i Klabböle, cirka 8 kilometer väster om Umeå
centrum, och det är lätt att ta sig dit. Med cykel längs vackra Umeleden (längs
Umeälven) förbi Backens kyrka och över Notvarpsbron, eller ta båten längs
älven. Med bil åker du via Röbäck och Umåkers travbana, infarten är sedan
skyltad.

Umeå Energi är en väl sammanhållen energi- och kommunikationskoncern
med verksamhet i fyra affärsområden: Energilösningar, Elnät, El och ume.net.
Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för alla.
Vi erbjuder 100 % förnybar el samt fjärrvärme och fjärrkyla. Vårt stadsnät
ume.net är ett av västvärldens snabbaste och har gjort Umeå till en av
världens mest uppkopplade städer. Vi är en ambitiös organisation med högt
ställda visioner och mål. Vi omsätter 1,6 miljarder kronor, har drygt 350
medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.
umeaenergi.se

