PRESSRELEASE 2019-03-29
Väsby Centrum startar insamling till Barncancerfonden
Imorgon lördag 30/3 bjuder Väsby Centrum in till ett event där kända lokala profiler och
vanliga besökare får cykla på motionscyklar och för varje trampad kilometer donerar Väsby
Centrum 50 kr till Barncancerfonden. Eventet hoppas både på spontana engagemang från
besökare men har även bokat upp några säkra deltagare.
Vi gästas av författaren och utrikesreporter på SVT Johan Ripås som cyklar, intervjuas och
signerar sin aktuella bok "När himlen faller ner" kl. 14.00.
Även Lotta Gray deltar från kl 13.00 med samma upplägg. Lotta är journalist & författare till
boken ”Himlen kan vänta - om cellgifter, champagne och luftslottet som rasade”.
Konferencier Doreen Månsson, känd från en rad tv-produktioner, bland annat som
programledare för Bolibompa.
Även en rad lokala profiler deltar. Se utdrag av programmet här:
Dagens program:
10.00 Socialdemokraterna
10.30 Butikschef Coop Väsby Centrum
11.00 Politisk duell L mot V
11.30 Stefan Lundblad, Väsby IK Hockey
12.00 Josefin Lillhage, fd elitsimmerska med VM- och EM-guld. Väsby Simsällskap
12.30 Frida Torbiörnsson - Marknadsansvarig Väsby Centrum
13.00 Lotta Gray - Journalist & författare - Intervju
13.00 Duell BSK Fotboll
13.30 BSK Fotboll
14.00 Johan Ripås - Journalist & författare - Intervju
15.00 Väsby tjejjour
15.30 Politisk duell MP mot VB
Välkomna att delta eller rapportera från eventet.

För mer information:
Frida Torbiörnsson, marknadsansvarig, Väsby Centrum tel 0768-94 45 33

Väsby Centrum blev utsedd till Årets klättrare bland Stockholmarnas favoritcentrum av Evimetrix 2018. Större än jag trodde! Så säger många
vid sitt första besök hos oss. Med strategiskt läge intill E4:an, mitt emellan Stockholm och Arlanda, ca 700 parkeringsplatser, en väl utbyggd
kollektivtrafik med både bussar och pendeltåg, är tillgängligheten mycket stor. Vi har över 6 miljoner besökare varje år jämnt fördelade över
veckans dagar. Här finns ca 80 butiker & matställen i en trevlig miljö. I samma byggnad finns även Upplands Väsbys kommunhus och
Vårdhuset med flera vårdaktörer. Vår affärsidé är att skapa en lättillgänglig mötesplats som sätter kunden i fokus. Genom omtanke ska vi
erbjuda personlig service, trygghet och kunnighet.

