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Öppen förskola, café och 
second hand

NU HAR Klockargården äntligen öpp-
nat igen efter renovering. Fasaden är 
ommålad och huset har fått nya föns-
ter. Gården ligger alldeles intill Spånga 
kyrka. Har du inte varit där är den väl 
värd ett besök. 

På tisdagar kl. 13-16, onsdagar kl. 
9-16 och fredagar kl. 9-14 är det öp-
pen förskola på nedervåningern. Det 
är en mötesplats för föräldrar och barn 
som leds av förskollärare Anki och Vi-
beke. De har en daglig sångstund med 
barnen.

På övervåningen kan du på onsda-
gar och fredagar sitta ner och ta en 
!ka. Kanske efter ett besök på kyrko-
gården? Det serveras alltid gott hem-

bakat kaffebröd!

PÅ ÖVERVÅNINGEN !nns dessutom en 
second hand för barnkläder. Alla in-
täkter därifrån går oavkortat till pro-
jektet för Mentormammor inom ACT 
Svenska kyrkan.

Det som säljs är dels kläder som för-
samlingen får, dels är det kläder som 
förre kommunikatören i församlingen 
Evalotta Sunesson syr. Hon syr av gam-
la kläder och stuvbitar – mest klän-
ningar och skjortor – till barn mellan 
noll och sex år. Till second hand hittar 
köpare från både när och fjärran.

– Den typiska köparen är en medve-
ten mamma, som tycker att det är vik-

tigt med ekologi och återanvändning, 
berättar Evalotta. Det !nns människor 
som tänder till på det här sättet att 
tänka och då blir det väldigt populärt. 
Kläder hon sytt har tagit sig så långt 
som till New York och Österrike. 

Så nu !nns det all anledning att 
besöka den gamla gården som bygg-
des på 1920-talet för klockaren i för-
samlingen. Ända fram till 2016 har 
församlingens klockare bott här men 
nu är det alltså helt andra aktiviteter 
i huset.

Du hittar Klockargården intill 
Spånga kyrka. 

KLOCKARGÅRDEN
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