Barnens Dag hos Märsta Förenade är en glädjens dag för barn i alla åldrar!
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Förra årets största succé för barn kommer
tillbaka 2020
Märsta Förenade har i sex år arrangerat Barnens Dag, där man visat upp delar av
sin vardag för barn och föräldrar. 2019 så slog dagen alla rekord med dryga
5800 besökare.
Nu är det klart att den kommer tillbaka 10:e maj 2020!
-Våra åkerier och chaufförer har tydligt talat om att man åter vill ge alla barn
möjligheten att se hur vi arbetar. Säger Mikael Andersson VD på Märsta Förenade
och fortsätter: -Det gläder även oss som arrangerar dagen eftersom vi bär med
oss alla leenden från denna dag långt in på hösten.
Barnens Dag 2019
Likt tidigare år, så arrangerade Märsta Förenade sin Barnens Dag första
helgen i maj i bergtäkten Västerbytorp i Rosersberg.
Dagen bjöd på mycket aktiviteter och helt utan kostnad:
•

4st 4-hjulingar att provköra på avlyst bana

•

8 minigrävare att provköra under ledning av utbildad personal

•

8 lastbilar att åka med i och som kördes av Märsta Förenades
chaufförer

•

1 Volkswagen att åka med i på en vippbräda

•

Trampbilsrace hos Svenska bilsportförbundet

•

Mini-elbilar hos Europcar

•

Medåkning i personbilar på terrängbana hos Upplands Motor

•

Hoppborg

•

2st Rallybilar som tog så många medåkare de hann med

•

1st Monstertruck som hade uppvisning

Mat fanns också:
•

4st foodtrucks med mat från Mexico, Indien, USA och Sverige.

•

1 barista

•

1 Våffelvagn med Belgiska våfflor

Ja, kort sagt hade man laddat ordentligt för att det skulle räcka för en hel
dags aktiviteter.
Publiktillströmningen blev betydligt mer än väntat och när man väl stängde
entrén klockan 15.00 så hade det passerat 5000 besökare med råge.
Summerat
När man summerade helgen så kan man läsa följande imponerande siffror för
Barnens Dag:
•

Drygt 5800 besökare

•

4-hjulingar som provkörts 42 mil på en 200m bana.

•

Minigrävare som ”arbetat” konstant i sammanlagt 48 timmar

•

1728 Medåkningar i lastbilar

•

87 mil lastbilskörning på en 500m slinga

•

1743 varselvästar delades ut

•

1500 Bamseglassar från GB

•

1503 Godispåsar

•

500 barnkepsar från Märsta Förenade

•

1758 vattenflaskor med vatten

•

1500 vattenflaskor från Scania

•

1500 badbollar

•

1200 medaljer från Barnens hinderbana hos Ramudden

•

900 kanelbullar från Upplands motor

•

700 koppar kaffe

•

618 Belgiska våfflor

•

75kg våffeldeg

•

7kg Nutella

•

250 hamburgare

•

100 Burrito

•

70 Quesadilla

•

mm.

2020
Nu är det dags att börja planera 2020-års Barnens Dag, och det Märsta
Förenade kan konstatera är att det INTE blir mindre planering.
-Vi började redan veckan efter 2019-års dag med att sammanställa tankar och
erfarenheter från dagarna. Säger Niclas Larsered Kommunikationschef och
ansvarig för Barnens Dag. Niclas fortsätter:
-Denna fantastiska dag, lever vi på länge! Glädjen hos alla besökare är
berörande för oss alla.
Hur lyckas ni finansiera denna stora aktivitet?
-Vi har många trogna samarbetspartners som gärna vill vara med och synas
för alla familjer. Det är ju nästa generation av chaufförer, maskinförare och
byggare som kommer. Berättar Niclas och fortsätter: -Sammanslaget så

omsätter denna dag drygt en miljon, men utslaget per besökare, så är det inte
mycket. Maten får ju besökaren betala själv. OM man inte tar med picknick
såklart. Det är fritt att köpa mat på plats.
Vad kan besökarna vänta sig inför 2020?
Niclas svarar: -Vi har valt att utöka de aktiviteter som har längst köer. Framför
allt 4-hjulingar och medåkningen i lastbilarna.

Vi kommer att ha dubbelt så många 4-hjulingar och 10 lastbilar för
medåkning.
Sedan ökar vi antalet foodtrucks till 8 för att minska köerna till maten för de
som vill handla på plats.
Vi kommer att ha uppvisning av… HAHA!! Säger Niclas med ett brett leende
och fortsätter: -DET berättar jag inte nu, då tar jag ju bort spänningen! Mer
information om det kommer när vi är närmare dagen D.
När händer det 2020?
Datumet för Barnens Dag 2020 är satt till 10:e maj 2020.
-Vi välkomnar barn i alla åldrar och är laddade till tänderna. meddelar Mikael

Andersson VD
Så skriv in 10/5 i kalendern, för då händer det IGEN!

Märsta Förenade är en sammanslutning av 75 ägarföretag/åkerier och
startade 1943.
Vi arbetar för att vara ett sunt val i skapandet av det framtida samhället.
Genom våra transporter av bergmassor och jord, så är vi det självklara valet
vid alla större infrastrukturprojekt i Mälardalsregionen. Vi har varit del av alla
stora tunnelprojekt i regionen de senaste 10 åren.
Idag är det närmare 600 enheter och drygt 650 personer som arbetar genom
oss.
Under verksamhetsåret 2018/2019 passerade Märsta Förenade 996 miljoner i
omsättning och har nu dubblat omsättningen under de senaste 4 åren.
Geografiskt arbetar Märsta Förenade över hela Mälardalsregionen.
Våra kontor finns i Rosersberg, Slagsta, Västerbytorp (Rosersberg) och Vedyxa
(Uppsala) samt en bergtäkt i Gladö kvarn (Huddinge).
Läser du detta i mobilen via en länk från LinkedIn eller andra sidor som
komprimerar innehållet, så är det bäst att besöka vårt pressrum via länken
nedan.

