Roliga
aktiviteter för
sommarlovslediga
barn och
ungdomar!

Arboga kommun i samverkan med Arbogas föreningar

Nu är det sommarlov!
I år är det ett väldigt annorlunda år, så är det även med sommarlovsaktiviteterna för
Arbogas barn och ungdomar. Här har vi sammanställt några aktiviteter som du kan
göra i sommar när det är ledigt från skolan.
Var uppmärksam på att vi kan uppdatera sidan med kort varsel. Aktiviteter kan tas
bort och några kan läggas till, så håll koll på sidan ofta så att du vet vad som gäller.
Håll koll på arboga.se
Njut av sommaren!!!

Sommarkul på biblioteket
Juni–augusti. Öppettider i sommar:
Måndag-torsdag kl 10.30–19.00, fredag kl 10.30–16.00
Tidningsläsning på vardagar kl 9–10.30
(Avvikande öppettider vecka 29 måndag–fredag kl 10.3013.00)
Gör roliga saker kring ett tema.

Ta med vattenflaska!
Anmälan sker till arbogaak@gmail.com senast den 12 juni.
Meddela namn, ålder, telefonnummer till vårdnadshavare,
eventuella allergier och annat som är bra för ledarna att veta i
din anmälan.

Prova på golf

Varje tisdag gör vi roliga saker kring ett tema, till exempel
portalen, superhjältar, drakar och monster. Pyssel, lekar och
boktips. Ingen anmälan. Kom de tisdagar som passar dig. Max 12
barn åt gången.

Tisdag 16 juni, kl 10–13, torsdag 26 juni, kl 13-16,
tisdag 14 juli, kl 10–13, torsdag 6 augusti, kl 13-16

Ålder:
Kostnad:
Plats:
Tid:
Arrangör:

Kostnad:
Plats:
Arrangör:

8–12 år
gratis
biblioteket
tisdagar, kl 14–15.30
Fritids- och kulturförvaltningen, biblioteket

Fyra tillfällen för skolungdomar att prova på golf. Klubbor och
bollar finns att låna och instruktörer finns på plats.
gratis
Arboga golfklubb, Haketorp
Arboga golfklubb

Gröna kortet
Arboga Atletklubbs SummerCamp20
Måndag till torsdag vecka 25 kl 10.00–13.00
Tillsammans med RFSISU Västmanland anordnar Arboga
Atletklubb ett aktivt dagläger för barn och ungdomar i åldrarna
8–13 år. Kostnadsfritt!
Samling: Nytorpsplanen/Landskogskärret i Arboga
Ledare: Sebastian Berggren-Nygren, Noel Fredlund och Vilhelm
Larsson, alla elever vid Riksidrottsgymnasiet Brottning i Arboga.
Under SummerCamp20 kommer vi prova på olika aktiviteter utan
närkontakt, brottningsinslagen blir teoretiska på grund av Corona.
Oömma kläder efter väder. Vid ihållanderegn kan den aktuella
dagen eventuellt komma att flyttas. Mellanmål serveras varje dag.

Tisdag 16 juni, kl 10–13, torsdag 26 juni, kl 13–16
tisdag 14 juli, kl 10–13, torsdag 6 augusti, kl 13–16
Kurs i två dagar för juniorer.
Under de två dagarna lär vi oss golfens grunder och regler.
Efter avslutad kurs har du grönt kort och får spela på banan med
en fadder. I kursen ingår lån av klubbor, har du egna tar du med
dem, teorimaterial, juniorträning samt medlemskap i Arboga
Golfklubb.
Kostnad:
Anmälan:
Plats:
Arrangör:

1 500 kronor
peter.thelin@pgasweden.com eller 070-858 41 38
Arboga golfklubb, Haketorp
Arboga golfklubb.

Golf med Arboga golfklubb

Utställning av Karin Toll

Söndag 19 juni, kl. 11–14

Vardagar, 3-28 augusti

Prova på golf. Under dagen har vi erbjudanden på gröna kortet
kurser och på lunch i restaurangen. Gammal som ung är
välkommen. Tränare och ledare finns på plats.

Kom och se konstnären Karin Tolls papperskonst i form av
bärbara kreationer och skulpturer i papier maché. Karin Toll bor
i Västerås. Hon arbetar med material som papper, metall och is.

Kostnad:
Plats:
Arrangör:

I samband med utställningen erbjuder vi Karin Tolls skaparkasse för barn och unga att hämta på biblioteket och ta med
hem. I skaparkassen finns material och instruktioner för att prova
att skulptera med papper. Vill du, så är du välkommen att ställa
ut din pappersskulptur på biblioteket under augusti.
Hämta din kasse på biblioteket. Begränsat antal kassar.

gratis
Arboga golfklubb, Haketorp
Arboga golfklubb

Go-kart(Västerås)
Torsdag den 25 juni och torsdag den 2 juli
För årskurs 7 till gymnasiet årskurs 2(utgående klasser 2020).
Anmälan görs till Gluggen. Obs! 20 platsers/resa.
Först till kvarn gäller och inlämnat intyg. Intyg hämtas på
Gluggen. Arrangör: Fritidsgården Gluggen

Kostnad:
Plats:
Arrangör:

gratis
Kapellgatan 10. Mitt emot biblioteket
Fritids- och kulturförvaltningen, biblioteket

Skaparverkstad
Höghöjdsbana(Västerås)
Tisdag den 23 juni och tisdag den 30 juni
För årskurs 7 till gymnasiet årskurs 2(utgående klasser 2020).
Anmälan görs till Gluggen. Obs! 20 platsers/resa.
Först till kvarn gäller och inlämnat intyg. Intyg hämtas på
Gluggen. Arrangör: Fritidsgården Gluggen

Sommarhandbollsskola, ålder 7–16 år
Måndag till torsdag 29 juni–2 juli kl. 9.30–12.30
Handbollsskolan är ett samarbete med SISU och är helt gratis!
Anmälan krävs, begränsat antal platser.
Rekommendationer gällande Covid-19 kommer att följas och
troligen hålls handbollsskolan utomhus. Mer info runt detta får ni
när ni anmäler er.
Deltagarna kommer att delas upp efter ålder och tidigare erfarenhet. Alla deltagare får en vattenflaska och mellanmål serveras varje
dag
Handbollsskolan är i Sturehallen samt utomhus på Sturevallen.
Huvudtränare under veckan är våra duktiga utbildade ledare Sussi,
Joline, Lovisa och Jonna.
Anmäl dig på mail: sommarhandbollarboga@outlook.com, senast
den 15 juni. Hit kan också övriga frågor gällande handbollsskolan
skickas. Deltagandet är kostnadsfritt men måste anmälas i förväg.

Tisdag den 5 augusti, skapa ditt eget tapetmönster, kl 14-15.30
Onsdag den 6 augusti, tryck ditt eget tapetmönster, kl 14-15.30
Med olika tekniker kan du prova på att skapa ditt eget tapetmönster. Pernilla Hjelt, pedagog på Frövifors Pappersbruksmuseum leder skaparverkstaden.
Föranmälan. Max 12 personer.
Ålder:
8-12 år
Kostnad:
gratis
Plats
biblioteket
Arrangör:
Fritids- och kulturförvaltningen, biblioteket,
tillsammans med Frövifors Pappersbruksmuseum.

Öppettider och
aktiviteter på Gluggen
Under sommaren kommer Fritidsgården ha extra aktiviteter som
barn och ungdomar kommer kunna ta del av. Vi kommer bland
annat arrangera två resor till höghöjdsbanan i Västerås och två
resor kommer gå till Go-kart banan i Västerås.(info finns i det här
programmet).
Under vecka 26 och 27 kommer två stycken ungdomsledare att
finns ute i parker och vid andra grönytor som barn och ungdomar
vistats i. Där kommer det finnas möjlighet att låna material och
testa på olika aktiviteter.
Håll koll på Gluggens Facebook och kommunens hemsida för att
få uppdaterad information.

Öppettider på Gluggen under sommaren
Måndag till fredag kl 13.00–18.00 åk 4–6 (gäller både blivande
fyror och blivande sexor).
Tisdag och torsdag kl 16.00–21.00 åk 7–gymnasiet.
Tisdag och torsdag kl 18.00-20.00 blivande åk 6.
Gluggen har sommarstängt vecka 30 och 31.

Välkommen till Ekbacksbadet

– det lilla badhuset med det stora utbudet
Måndag och onsdag
Tisdag och torsdag
Fredag			
Lördag och söndag

10.00-21.00
06.30-21.00
10.00-20.00
10.00-17.00

Badarmband
Under perioden 15 juni-9 augusti, måndagar, onsdagar och fredagar mellan
klockan 10.00 och 18.00 badar Arbogas barn och unga mellan 6 och 15 år gratis
på utebadet. Besöker du badet ensam måste du kunna simma 200 meter, annars
måste vuxet simkunnigt sällskap följa med, till ordinarie entrépris. Vi förbehåller
oss rätten att prova simkunnigheten. Sommarlovsarmbandet måste sitta på armen.

