Kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter
FÖR DIG MELLAN 6 OCH 15 ÅR

JUNI – AUGUSTI

2018
Inget att
göra? Häng
med oss i
sommar!

SOMMARLOVSAKTIVITETER
Konst, sport, musik, teater. Bad, djur, grillning och bus. I denna broschyr har vi samlat
alla kostnadsfria aktiviteter för barn mellan 6 och 15 år som finns att göra i Västerås
under sommarlovet. Vissa är läger eller dag-kollon. Andra festivaler eller sommaröppna
verksamheter. En del kräver anmälan i förväg och annat är det bara att dyka upp på.
Anmälan kan göras från den andra maj.
Vissa aktiviteter finns i flera områden, andra på en särskild plats i eller utanför
Västerås. Några kanske du kan cykla till. En del hämtar upp deltagare runt om
i staden med en speciell buss. Läs igenom hela broschyren, välj och vraka!
Broschyren har skickats hem till ett barn i varje familj, men
självklart är den och aktiviteterna till för alla barn mellan
6 och 15 år i familjen. Broschyren finns även på
vasteras.se/lovaktiviteter
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FRITIDSGÅRDAR
Under sommaren ordnar fritidsgårdarna i Västerås extra många aktiviteter
och u tflykter. Du kan till exempel delta i fotbollsturneringar, badresor,
chill o grill, samt lyssna på musik eller bara umgås med kompisar.
DATUM OCH TID: För öppettider och aktiviteter under
sommaren kontakta respektive fritidsgård.
ÅLDER: 13–18 år.
PLATS: Bäckby, Bjurhovda, Centralen, Hammarby, Irsta, Pettersberg, Råby,
Rönnby, Skallberget, Skiljebo, Skultuna, Tillberga, Vallby, Viksäng, Önsta.
ARRANGÖR: Västerås stad.
ANMÄLAN: Ingen anmälan krävs – kom och var med!

Ibland gör vi utflykter och gruppverksamheter, då behöver du anmäla dig i förväg.
MER INFO: Kontaktuppgifter, öppethållande och aktiviteter under sommarlovet hittar

du på www.vasteras.se (sök på fritidsgård). De flesta hittar du också på
www.fripunkt.se och på Facebook.

FRITIDSKLUBBAR
Verksamheten klubben är en uppskattad mötes- och aktivitetsplats för barn.
På klubben finns en mix av aktiviteter som är gratis och möjlighet att köpa

lunch och mellis finns.
DATUM OCH TID: Under sommarlovet har vi öppet kl. 10–17 på vardagarna

i juni och augusti. I juli har vi stängt.
ÅLDER: I juni är barn som under våren gått årskurs 4–6 välkomna.

I augusti är barn som till hösten ska börja i årskurs 4–6 välkomna.
PLATS: Bjurhovda, Bäckby, Centralen, Irsta, Persboskolan, Pettersberg,

Råby, Rönnby, Skallberget, Tillberga, Vallby, Viksäng, Önsta.
ARRANGÖR: Västerås stad.
ANMÄLAN: Är du intresserad av fritidsklubben kontakta respektive klubb.
MER INFO: Kontaktuppgifter, öppethållande och aktiviteter under
sommarlovet hittar du på www.vasteras.se (sök på fritidsklubb).
De flesta hittar du också på www.fripunkt.se och på Facebook.
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BÄCKBYGÅRDENS FOTBOLLSSKOLA
Tanken är att barnen får lära sig grunderna i fotboll. De delas in i 4 olika grupper baserad
på ålder och i slutet på varje dag spelar vi lite matcher. Ledarna pratar om respekt och hur
man beter sig på en fotbollsplan både emot domaren, medspelare, motspelare, tränare
och publik. Dagen delas in i olika pass, först ett förmiddagspass med träning, sen lunch
och därefter ett eftermiddagspass med lättare mellanmål under eftermiddagen. Varje dag
avslutas med lek. Fotbollsskolan är vecka 25. Vecka 26–27 kör vi”Drive in fotboll” på
eftermiddag/kvällstid.
Dagarna är indelade i olika tema:
DAG 1: Passning och mottagning, DAG 2: Skott och speldjup, DAG 3: Finta dribbla – spelbredd och spelförståelse, DAG 4: Passning, mottagning, vändning och spelavstånd, DAG 5: Summer Jam och fotografering
DATUM OCH TID: Vecka 25–27
ÅLDER: 7–14 år.
PLATS: Samling vid Fritidsgården.
ARRANGÖR: Bäckby fritidsgård.
ANMÄLAN: Bäckby Fritidsgård 021-39 88 02 eller mail nuri.akpinar@vasteras.se

Sista anmälningsdag är 31 maj men finns fortfarande platser kvar då fyller vi på tills vi är 90.
MER INFO: www.facebook.com/backbyfritidsgard/

Nuri Akpinar, nuri.akpinar@vasteras.se, 021-39 88 02, 021-39 88 03
ÖVRIGT: Lunch och ett lättare mellanmål ingår.

TRY IT PÅ ROCKLUNDA
Kom och prova på olika idrotter och kulturaktiviteter. Nytt för i år är en speciell
parasport dag så att alla deltagare får pröva på att utöva aktiviteter anpassade
för de med funktionsvariationer.
DATUM OCH TID: Vecka 32–33, kl. 10.00–15.00
ÅLDER: 10–15 år.
PLATS: Solid Park Arena, Rocklunda.
ARRANGÖR: Västerås Stad i samarbete med SISU och medverkande föreningar.
ANMÄLAN: Anmälan görs på plats.
MER INFO: www.facebook.com/tryitvasteras, Anette Carlsson, 021-39 23 34, anette.carlsson@vasteras.se
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CONNEXION WEST SOMMARAKTIVITETER
PÅ BÄCKBY OCH RÅBY
Sportaktiviteter (fotboll, frisbeegolf, basket, racketsporter, bollruta), köra radiostyrda
bilar och flyga radiostyrda drönare. Pyssel (pärla armband, måla, rita) och tävlingar
(tipspromenad, hoppa säck, gissa antal föremål i burk etc.)
Det uppsökande arbetet under kvällstid kommer att bestå av trygghets- och relationsskapande
arbete på olika områden i hela staden med fokus primärt på Bäckby och Råby men även
andra platser. Det trygghets- och relationsskapande arbetet innebär att projektgruppen på
ett uppsökande sätt försöker skapa kontakt med barn och ungdomar som de möter för att
skapa trygghet på platsen de befinner sig på. Förhoppningen är att projektgruppen kan ses
som förebilder för de barn och ungdomar som de möter i syfte inspirera dem till respektfulla
möten vilket går i linje med Here 4U:s arbetskoncept; ”unga leder unga”.
DATUM OCH TID:

Aktiviteter 2–27 juli, måndag till fredag kl. 13.00–17.00
Uppsökande 2–27 juli, måndag till fredag kl. 18-00–21.00
ÅLDER: 6–15 år.
PLATS: Centrala Bäckby och Råby där barn och ungdomar samlas under sommarlovet.

Vid dåligt väder kan även Connexion wests lokal på Välljärnsgatan 488 nyttjas
ARRANGÖR: Here 4U och Connexion west.
ANMÄLAN: Ingen anmälan krävs – alla är välkomna!
MER INFO: Sofie Hedberg, sofie@here4u.se, 070-771 63 99
Lisa Lassbo, lisa@here4u.se, 070-880 98 07
www.here4u.se/connexion-west/connexion-wests-sommaraktiviteter-39361479
www.facebook.com/here4u.se / www.instagram.com/here4u.se
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SOFT SOMMAR PÅ RÅBY IP
∙∙ Fotbollsskola
∙∙ 7st Let´s dance fredagar på IP med professionella danspedagoger för alla
∙∙ 7st söndagar med dans & boll lek på IP med professionella danspedagoger
och fotbollsledare för alla
∙∙ 15 fotbollsträningar för bara tjejer
∙∙ 15 fotbollsträningar för alla
∙∙ Fika/mellanmål erbjuds
DATUM OCH TID: Vecka 25–32
ÅLDER: 6–15 år.
PLATS: Råby IP.
ARRANGÖR: IK Franke i samarbete med Diana Kambugu
ANMÄLAN: Alla är välkomna!
MER INFO: Magnus Hällström, Verksamhetsledare, 073-585 16 09, www.ikfranke.com, kansli@ikfranke.com

Diana Kambugu, Projektledare, 072-932 98 07, diana@guide2give.se
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AKTIVITETER PÅ ÖSTRA HOLMEN
Lär känna Östra Holmen och dess naturliv med Ö-piraterna
∙∙ Piratnäste på Östra Holmen – vi använder ett häfte med öns djurliv och natur. Badvett ihop
med skattjakt, naturvård, teambildningsbana och samarbetsövningar (piratflaggor, musik,
sagostunder, ansiktsmålningar, låna ut leksaker, fem-kamp, tipspromenad).
∙∙ Fiske
∙∙ Utlåning av fotbollar, resårband, hopprep, badmintonracket, krocketspel, kubb
∙∙ Volleyboll med nät och boll
∙∙ Sagostund
∙∙ Skattjakt med ledare utklädda till pirater
∙∙ Musikstund måndagar och tisdagar
DATUM OCH TID: 25/6–5/8
ÅLDER: 6–15 år.
PLATS: Östra Holmen.
ARRANGÖR: AMA Arbetsmarknad, Västerås stad.
ANMÄLAN: Ingen anmälan, alla är välkomna!
MER INFO: Irmeli Kiiveri, 021-39 19 64, irmeli.kiiveri@vasteras.se,
www.facebook.com/AMAArbetsmarknad/posts/
1570663469611876

Välkomna
till vårt
sommarparadis
i Mälaren!
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LAJV PÅ ÖSTRA HOLMEN
Lajvet pågår under tre veckor, varje dag tisdag–fredag. På morgonen möter ledarna deltagarna
på färjekajen och åker med Elbafärjan ut till Östra holmen. En person från LajvVerkstaden
leder en knapp timmes introduktion med deltagarna där de får låna utrustning, får information
om regler och hjälp att utforma sina egna roller. Sommarjobbarna förbereder under tiden
lajvområdet för dagens lajv. Lajvet varar mellan ca 10.00 och 16.40 med en timmes paus
för lunch. Efter det att lajvet avslutats för dagen återlämnar deltagarna utrustningen de
lånat. Här är värt att poängtera att varje dag på Lajv på Östra är unik. Det är inte så att vi
har ett manus som vi återupprepar som en teaterpjäs dag efter dag utan varje dag har ett
unikt händelseförlopp och en berättelse som förbereds av lajvpedagoger och skapas av
lajvpedagoger och deltagare tillsammans. Nästa dag börjar där dagen innan slutade och
en deltagare kan vara med en eller 12 dagar. Varje dag är ett komplett äventyr i en längre
berättelse så även de som bara kan delta enstaka dagar får en kvalitativ upplevelse.
DATUM OCH TID: 19 juni–6 juli: Lajv tisdag–fredag kl.10.00–16.40
ÅLDER: 11–15 år.
PLATS: Östra Holmen
ARRANGÖR: LajvVerkstaden.
ANMÄLAN: Lajv på Östra har ingen föranmälan. Deltagarna som vill vara med uppmanas komma

till färjekajen på morgonen och om det skulle vara för många deltagare så tillämpas först till kvarn
principen. Om ett barn inte får plats så har hen förtur dagen efter. En lajvdag tar max emot 50 barn.
MER INFO: www.lajvverkstaden.se/onstra2018, Qla Zetterberg, 070-534 27 64, qla@lajvverkstaden.se

SOMMARKUL I KLÖVERHALLEN
Lek och rörelse, fys, judo, gymnastiska övningar, gymträning, fotboll.
DATUM OCH TID: 18–20 juni
ÅLDER: 6–15 år
PLATS: Klöverhallen Sjöhagsvägen 7
ARRANGÖR: Västerås Judoskola
ANMÄLAN: Alla är välkomna, anmälan till 070-040 60 35
eller vasterasjudoskola@spray.se
MER INFO: Lajos Farkas, 070-040 60 35,
vasterasjudoskola@spray.se
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MUSIKDAGKOLLO
Musikundervisning – i grupp och enskilt.
Avslutningskonsert där föräldrar och
anhöriga inbjuds. Vi planerar också
utelekar och en eftermiddagsutflykt
till Björnö.
DATUM OCH TID: 18–21 juni kl.

10.00–16.00 samt en återträff i augusti
ÅLDER: 7–13 år
PLATS: Frälsningsarmén,

Hantverkargatan 3.
ARRANGÖR: Frälsningsarmén Västerås.
ANMÄLAN: Föranmälan via hemsidan:

www.fralsningsarmen.se/dagkollo-vasteras
MER INFO:

www.fralsningsarmen.se/dagkollo-vasteras
Christina Vauhkola, 072-020 38 08,
christina.vauhkola@fralsningsarmen.se,
Ruben Marthinussen, 070-511 40 10,
ruben.marthinussen@fralsningsarmen.se

NATIONALDAGSFIRANDE
Folkfest på Djäkneberget. Marschtåg från Fiskartorget upp till Djäkneberget där det bjuds
på aktiviteter för hela familjen. Allsång med Niclas Hjulström och Kayo, underhållning av
bl.a. Västerås Sinfonietta, gycklargruppen TRiX, Kulturskolan och Mario Perez Amigo.
Tag med picknickkorg och filt och fira Sveriges nationaldag med oss i gröngräset!
DATUM OCH TID: 6 juni, kl. 12.00–16.00
ÅLDER: Alla åldrar
PLATS: Samling vid Fiskartorget för marsch till Djäkneberget
ARRANGÖR: Kulturstöd och arrangemang, Västerås stad
ANMÄLAN: Ingen anmälan
MER INFO: www.vasteras.se/kultur

9

SOMMARCAMP PÅ BÄCKBY
Enagagera barn och ungdomar i kreativa aktiviteter inom musik, dans, media, drama
och konst. Exempel på aktiviteter vi kan erbjuda: provspela musikinstrument, göra en text
tillsammans, göra en film, skriva manus, filma, teater, dramaövningar, sjunga i mikrofon,
spela in sång i musikstudio, dansa, måla, pärlplattor och skapa.
DATUM OCH TID: 2–6 juli, kl 09.00–15.00.
ÅLDER: 10–15 år.
PLATS: Ånghammargatan 5, Studieförbundet Vuxenskolan´s Kulturhus.
ARRANGÖR: Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, FUB Västerås.
ANMÄLAN: www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/sommarcamp--53875/

Urvalsprincip som tillämpas om platserna är begränsade (t ex om ”först-till-kvarn-principen” tillämpas).
Begränsat antal platser max 15 deltagare/dag. Anmälningstid till och med 11 juni. Projektledning gör
urval för att det ska bli så jämnt fördelat som möjligt mellan kön, bakgrund, ålder m.m.
MER INFO: www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/sommarcamp--53875/
Margareta Hallner, margareta.hallner@fub.se, 073-041 21 13

MUSIKVECKA PÅ RÖSEGÅRDSSKOLAN, BÄCKBY
Lustfyllda musiklektioner varje dag.
DATUM OCH TID: 6–10 augusti, kl. 10.00–16.00, inkl. frukost,
lunch och mellanmål.
ÅLDER: 8–14 år
PLATS: Rösegårdsskolan, Bäckby
ARRANGÖR: Västerås Kulturskola.
ANMÄLAN: Föranmälan till Christer Åberg,

christer@aberg.net, 073-335 07 41
MER INFO: Christer Åberg,
christer@aberg.net 073-335 07 41,
www.rosegardskolan.se/musikvecka
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SOMMARBOKEN 2018
– TEMA UNIVERSUM
Tre till fyra träffar per bibliotek eller bokbussenhållplats. Träffarna på biblioteken varar
cirka två timmar och bokbussens träffar kommer att vara längre i och med att de slår upp
bibliotekstältet i närheten till ett fritids och skapar ett plats att hänga på. Det ska ge barn
på landsbygden ett eget bibliotek under de dagar bussen kommer. Årets tema är universum,
vilket kommer att genomsyra alla aktiviteter. Det som händer på träffarna är:
∙∙ Bokpresentationer utifrån olika åldersgrupper, även ljudböcker och e-böcker presenteras
∙∙ Gemensam pratstund om läsning och böcker
∙∙ Individuella boktips
∙∙ Kreativt skapande uitfrån årets tema
∙∙ Work shop med konstnär
∙∙ Fika såklart
Vid första tillfället ett barn deltar får de en sommarbokenpåse till sina låneböcker.
I påsen finns även en del annat som klistermärken, sommarbokenarmband med mera.
DATUM, PLATS OCH TID: Under sommaren, gå in på www.bibliotek.vasteras.se för datum.
ÅLDERSGRUPP: Barn i låg- och mellanstadieålder.
ARRANGÖR: Västerås stadsbibliotek.
ANMÄLAN: Ingen föranmälan, inget maxantal – alla är välkomna!
MER INFO: www.bibliotek.vasteras.se, Irja Holtter, irja.holtter@vasteras.se, 021-39 46 70

SOMMARSKOJ PÅ BÄCKBY
Tjejer och killar i olika åldrar kommer få möjlighet att träffas och tillsammans prova på olika
aktiviteter. Vi kommer ha de flesta aktiviteterna i området men även göra en del utflykter i
länet. Fotboll, lekar, skapande och andra aktiviteter.
DATUM OCH TID: Veckorna 27–29, måndag–torsdag (måndag–tisdag kl. 10.00–14.00,
onsdag–torsdag 10.00–15.00).
ÅLDER: 9–15 år.
PLATS: Vi samlas vid Bäckbyhuset varje dag.
ARRANGÖR: Nätverket Bäckby Skälby.
ANMÄLAN: Ingen anmälan det går bra att bara komma men vårdnadshavare

behöver vara med första dagen.
MER INFO: Åge Ringstad, 070-465 72 35
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EN SOMMAR I SKULTUNA FÖR ALLA
Planerade aktiviteter:
∙∙ Simundervisning för barn i förskoleklass
∙∙ Sommarbuss för barn och familjer
∙∙ Riktade aktiviteter i fritidsgårdens regi
∙∙ Aktivitetskvällar på Skultunabadet,
∙∙ Barnens dag
∙∙ Samarbete med IOGT-NTO i Haraker
∙∙ Fotbollsskola
∙∙ Kulturfest
∙∙ Läs- och lekaktiviteter på Skultuna bibliotek
DATUM OCH TID: Första veckan i juni till skolstart i augusti
ÅLDER: 6–15 år
PLATS: Skultuna med omnejd.
ARRANGÖR: Skultuna kommundelsförvaltning.
ANMÄLAN: Några aktiviteter kräver anmälan. Håll utkik i Skultunabladet och kontakta

verksamheterna nedan för information.
MER INFO: Skultuna fritidsgård, www.facebook.com/SkultunaFTG/

Skultuna bibliotek, www.facebook.com/skultunabibliotek/
Skultuna öppna förskola, Öppna förskolan Skultuna på Facebook
Kontaktperson Sofi Simonsson, sofi.simonsson@vasteras.se, 021-39 38 11.
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AKTIVITETSVECKOR I TILLBERGA 2018
Vi vill att barn och unga ska få uppleva inspirerande upplevelser på sitt sommarlov.
Vecka 25 (åk 7–8)
Höghöjdsbana Björnön, Prison Island, resa Gröna Lund, Stockholm, avslutningslunch.
Vecka 26 (åk 4–6)
Utflykt Vallby Friluftsmuseum, fiskeresa till Fagersta, aktivitetsdag på Hubbovallen,
resa till Eskilstuna Parken Zoo, avslutningslunch.
Vecka 33 (De som till höstterminen går i årskurs 1–4)
Aktivitetsdag i Medborgarhuset, Hopp & kul i Idrottshallen, resa till Eskilstuna Parken Zoo,
cirkusskola/aktiviteter.
ÅLDER: 6–15 år
PLATS: Tillberga Grannskapsservice

Vecka 25, samling vid Fritidsgården
Vecka 26, samling vid Fritidsklubben
Vecka 33, samling vid Fritidshemmet
ARRANGÖR: Tillberga Grannskapsservice
ANMÄLAN: Föranmälan till några av aktiviteterna görs på Fritidsgården via en blankett som finns

på hemsida www.tillberga.com. Lämna in ifylld blankett på fritidsgården, Norra Klintvägen 15. Först till
kvarn gäller! Mer info på 021-81 65 65 eller 021-81 65 03. Övriga aktiviteter är öppna för alla.
MER INFO: www.tillberga.com, www.facebook.com/samsyntillberga
Anders Flodström, 021-81 65 03,
anders.flodstrom@tillbergags.nu.
Maria Stahn 021-81 65 66,
maria.stahn@tillbergags.nu.
Johan Pirhonen, 021-81 65 65,
fritidsgarden@tillbergags.nu.
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SOMMARLÄGER MED
DJUR- OCH KULTURAKTIVITETER
Dagläger för barn. 16 st dagläger på 2 dagar vardera för barn i åldrarna 7–10 år. Det finns
plats för 10 barn på varje läger, totalt 160 barn. Lunch och fika ingår. Syftet är främst att
ge barn möjlighet att komma nära djur. För många barn kan det vara lättare att våga ta
kontakt med andra och känna gemenskap just genom att ungås med djur. Djurskötsel och
närkontakt med museets djur så som hästar, kor, grisar, får, getter, höns, gäss och kaniner.
Prova på att karda och tova ull samt baka bröd och kärna smör.
DATUM OCH TID: Vecka 25–32, måndag–tisdag kl. 09.00–15.00 / onsdag–torsdag kl. 09.00–15.00.
ÅLDER: 7–10 år.
PLATS: Alla lägerdagar börjar och utgår från Lanthandeln på Vallby Friluftsmuseum.
ARRANGÖR: Vallby Friluftsmuseum.
ANMÄLAN: Anmälan sker under en begränsad anmälningsperiod enl. först till kvarn principen.

Anmälan tas emot från och med 9 maj. Antalet platser är begränsat, 160 st (10 barn/läger och
16 läger). Anmälan görs till, Elin Rynger, 021-39 80 76, elin.rynger@vasteras.se.
MER INFO: Elin Rynger, elin.rynger@vasteras.se, 021-39 80 76, www.vallbyfriluftsmuseum.se,
www.facebook.com/vallbyfriluftsmuseum
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SOMMAR PÅ CAFÉ ANUND, ANUNDSHÖG
∙∙ 30/6 klockan 12:15. Gycklargrupp/cirkusskola TRIX, 40 min, alla åldrar.
∙∙ 7/7 klockan 12.15. Teaterföreställning: Vilket väder, 40 min, 6–10 år.
∙∙ 21/7 klockan 12.15. Teater- och cirkusföreställning: Molly Blom, 40 min, 6–9 år.
∙∙ 15/8, 22/8 & 29/8 klockan 19.00. Guidad tur med Badelunda hembygdsförening
som avslutas med eldföreställning Fire and Democracy med TRIX klockan 20.00.
∙∙ 16/6–18/8 familjelördagar, klockan 12.00–15.00. Olika lekar, snickarbod, utklädd personal,
ansiktsmålning och fiskdamm. Ponnyridning kl. 13.00–15.00 vid fint väder.
∙∙ 2/7–31/7 Sagostund tisdagar–fredagar.
DATUM OCH TID: 16/6–29/8
ÅLDER: 6–15 år, vissa aktiviteter begränsad ålder.
PLATS: Café Anund, Anundshög. Buss 24.
ARRANGÖR: AMA Arbetsmarknad, Västerås stad.
ANMÄLAN: Ingen anmälan, alla är välkomna!
MER INFO: www.anundshog.se, Ingrid Jonsson, 021-39 15 02, ingrid.jonsson@vasteras.se.

SUMMER IS FUN
Drive-in fotboll på Vallby fotbollsplan bakom ICA. Grillkvällar på Djäkneberget
med utomhuslekar såsom brännboll, kubb, frisbee samt vad barnen önskar.
DATUM OCH TID:

Drive-in fotboll på Vallby kl. 19.00–20.30:
18 och 25 juni, 2, 9, 16, 23 och 30 juli samt 6 och 13 augusti.
Grillkväll på Djäkneberget kl. 19.00–20.30:
22 och 29 juni, 6, 13, 20 och 27 juli samt 3, 10 och 17 augusti
ÅLDER: 6–15 år
PLATS: Konstgräsplanen bakom ICA Vallby samt Djäkneberget
ARRANGÖR: Hornafrik ungdomsförening IF
ANMÄLAN: Ingen anmälan till Drive-in fotbollen, alla kan komma. Anmälan till grillkvällarna

görs till Hassan Esmail, 076-060 41 36, mr.hassan.esmail@gmail.com
MER INFO: Hassan Esmail, 076-060 41 36, mr.hassan.esmail@gmail.com
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ÅASEN UNDER CITYFESTIVALEN
Välkomna till området Åasen i Stadsparken under pågående Cityfestival. Här
erbjuds alla barn att testa på dans, filmskapande och måleri. På Åasen kommer
bland annat konstmuseet, biblioteket och svenska kyrkan finnas på plats. Varje dag
inleder vi med allsång, sedan finns det möjlighet att åka med teatertåget och se
familjeshowen på scenen varje eftermiddag. På Åasen kommer det också finnas en
rad olika spel och lekar, vi kommer ha musiktipspromenad och på lördagen håller vi
bland annat en kubbturnering samt en filmpremiär. Åasen är en plats där kreativitet
och skaparlust får ta all plats och utrymme och årets tema är demokrati.
DATUM OCH TID: 28–30 juni, kl. 12.00–17.00
ÅLDER: Alla barn är välkomna!
PLATS: Stadsparken i Västerås
ARRANGÖR: Kulturstöd och arrangemang, Västerås stad.
ANMÄLAN: Det behövs ingen anmälan.
MER INFO: Se vårt evenemang på Facebook för hela programmet ”Åasen under Cityfestivalen 2018”.

SOMMARLOV PÅ LANDET – STORA EKEBY
Vi kan ge barnen en bild av hur våra barn och vuxna hanterar våra djur. Hur stor
betydelse djuren har för oss och vad man kan göra med djur, natur och livet på
landet. Respekt, ödmjukhet och empati är något som inkluderas i vistelsen och
det ger barnen trygghet. Ridning, kosafari, yoga, aktiviteter i ridhus och stallar,
aktiva föreläsningar i hovvård o veterinärvård, bad, fika och lunch.
DATUM OCH TID:

Grupp 1: 20 st barn torsdag 14 juni och fredag 15 juni.
Grupp 2: 20 st barn måndag 18 juni och tisdag 19 juni.
Grupp 3: 20 st barn måndag 25 juni och tisdag 26 juni.
Tider kl 09.00–16.00 dagligen.
ÅLDER: 10–15 år.
PLATS: Stora Ekeby Ridklubb – Stora Ekeby Säteri – Västerås. Barnen blir hämtade och lämnade i

Västerås på en upphämtningsplats, information om plats fås vid anmälan.
ARRANGÖR: Stora Ekeby Ridklubb.
ANMÄLAN: Anmälan görs med namn, ålder och kontaktuppgifter görs via klubbens mail sterk@swipnet.se
MER INFO: www.storaekeby.nu, www.facebook.com/StoraEkebyRidklubb, Instagram
@storaekebyridskola. Frågor kan ställas på telefon, Cicki Sibbern 072-566 48 49.
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VI LÖSER ALLA HINDER TILLSAMMANS!
Hinderbanan – alla barn kommer under ledning att ta sig igenom en hinderbana med flera
utmanande och roliga hinder. Samarbetsövningar för att hitta de bästa strategierna för att
klara de olika hindren. Ledarna ger tydliga anvisningar, motiverar och skapar förståelse för
vikten av samarbete. Lekar och bad, fika och lunch serveras däremellan. Grillkväll för barn
och anhöriga.
Dag 1–2 kl. 09.00 (avfärd)–15.00 (hemfärd)
∙∙ Presentation av alla deltagare, på ett lättsamt och roligt sätt så att all ”törs”.
∙∙ Roliga samarbetsövningar.
∙∙ Målarstuga, där barnen målar sin egen t-shirt och keps.
∙∙ Lekar och bad för att ytterligare stärka ”vi-känslan”
∙∙ Fika FM och EM samt lunch.
Dag 3 kl. 09.00 (avfärd)–16.00 (hemfärd)
∙∙ Genomförande av hinderbanan.
∙∙ Fika FM, lunch, grillning där anhöriga är välkomna.
∙∙ Utvärdering.
∙∙ Utdelning av diplom.
∙∙ Information om höstens uppföljning med filmkväll
(vi visar gruppens hinderbana) och bjuder på fika.
Om barn med fysiska- eller neuropsykiatriska funktionshinder deltar kommer våra ledare att hjälp de barnen
så att alla kan vara delaktiga och genomföra aktiviteten.
Rullstolsburen ledare kommer att finnas med, likaså ledare
med vana att möta barn med NPF. Vi vill även använda oss
av unga hjälpledare ”unga leder unga”.
DATUM OCH TID:

Grupp 1: 16 juni–18 juni
Grupp 2: 13 juli–15 juli
ÅLDER: Grupp 1: 6–10 år / Grupp 2: 11–15 år
PLATS: Alla blir hämtade hemma. Aktiviteterna sker på Lagerbergs kursgård, DHR´s anläggning utanför

Västerås. Här finns tillgänglighet för alla (handikappanpassat), bra samlingslokal och yttre miljö med stora
gräsplaner och badmöjlighet, gott om plats för hinderbanan. Lokal för ombyte, toaletter och kök med matsal.
ARRANGÖR: Föreningen Maskroskraft.
ANMÄLAN: ”Först till kvarn principen” tillämpas. Anmälan tas emot via e-post, info@maskroskraft.se.

Ange namn, födelseår, målsmans namn och kontaktuppgifter. (Blankett för målsmans godkännande
skickas efter anmälan har kommit till Maskroskraft tillhanda).
MER INFO: Renée Torndahl, 076-647 04 47, renee@maskroskraft.se, www.maskroskraft.se,
www.facebook.com/maskroskraft
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ELBA TUR OCH RETUR
Dagen startar på färjekajen, och vi möts upp med de som tar den första turen ut. För de
besökare som tar sista båtturen hem så slutar dagen när färjan anlänt till kajen. Elbafärjan
har många turer under sommarperioden så det är fritt att komma och gå som man vill
under dagen. På schemat står umgänge, skapande, t.ex. täljning, armband, grillning, musik
och sång, högläsning, utlåning av böcker, lekar, fiske, utlåning av lek och spelmaterial,
tipspromenader, fika.
DATUM OCH TID: 13 juni till 3 augusti, vardagar kl. 10.30–17.00
ÅLDER: 10–15 år
PLATS: Elba
ARRANGÖR: Fritid och Förebyggande
ANMÄLAN: Ingen föranmälan, alla är välkomna!
MER INFO: klubben.fripunkt.se, samt av
Charlotte Kvarnström, 021-39 24 75.

SOMMARLÄGER PÅ SÖDERBÄRKE 2018
Låta barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet och utveckla kompisrelationer.
Därigenom ge dem en chans att hitta en väg in i föreningslivet och kunna navigera
sig vidare i andra demokratiska organisationer och sammanhang.
∙∙ Friluftsaktiviteter i form av fiske, paddling, simning, vandring m.m.
∙∙ Idrottsaktiviteter i form av fotboll, brännboll, volleyboll m.m.
∙∙ Matlagning
∙∙ Föreläsning om mobbning
DATUM OCH TID: 17–19 augusti
ÅLDER: 10–15 år
PLATS: Söderbärke
ARRANGÖR: Syrianska Kulturföreningen i Västerås
ANMÄLAN: Ansökan till lägret kommer att krävas in skriftligen med målsmäns underskrift. Då platserna är
begränsade kommer vi att tillämpa en först-till-kvarn princip. Deltagare ska ha anmält sig senast den 30/5 -18
MER INFO: Stefan Coskun, stefan.coskun@gmail.com, 073-674 52 10,
Jengis Dag, jengis.dag@outlook.com, 070-421 41 91
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LEK, FRITID, KULTUR OCH TRÄNING
Läger på Ridön i Mälaren med möjlighet till övernattning i hus. Det går färjor varje dag
till och från ön. Välj själv om ni vill övernatta eller åka hem efter dagens aktiviteter.
Aktiviteter är:
∙∙ Bingo, sällskapsspel, lek och bad
∙∙ Målning/teckning
∙∙ Prova på boxning samt andra fysiska aktiviteter
∙∙ Kanotfärd
∙∙ Besök hos biodlare
∙∙ Besök av räddningstjänsten
∙∙ Besök hos den lokala bonden
DATUM OCH TID: 9–15 Juli
ÅLDER: Övernattning 11–15 år, dagverksamhet 6–15 år
PLATS: Ridön
ARRANGÖR: BK Rapid
ANMÄLAN: Ingen föranmälan inget maxantal, alla är välkomna.
MER INFO: www.facebook.com/BkRapidVasteras, Besim Harman, 073-936 91 22,
harmanbesim@gmail.com

MINILÄGER (RIDNING)
Ridning, teori om häst, hästpyssel och fika.
DATUM OCH TID:

11/6 miniläger åldrar 6–9 år
9/8 miniläger åldrar 11–15
17/8 miniläger åldrar 6–9
Tiden för samtliga läger är 09.00–15.00
ÅLDER: 6–15 år
PLATS: Hamre Ridklubb Hamre Gård, Västerås
ARRANGÖR: Hamre Ridklubb
ANMÄLAN: 15 platser, anmälan till www.bokadirekt.se/places/hamre-ridskola-14940
MER INFO: 021-80 02 18, kansli@hamreridskola.se, www.facebook.com/hamreridskola,
www.hamreridskola.se
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BARNENS LÅDBILSCRUISING 2018
Lådbilstillverkning, dekoration, utställning, teambuilding,
cruising och prisutdelning, alla deltagare får medalj.
26 juni–3 juli: Byggnation och dekoration av lådbil.
4–5 juli: Vi visar upp några av lådbilarna för allmänheten.
6 juli: Lådbilsfestival på Fiskartorget med start från
kl. 13.00. Här får alla barn chans att knyta band och
umgås. Här är alla deltagande lådbilar uppställda
för allmänheten i lådbilarnas egna Parc fermé. Junior
drivers club, lådbilstillverkning, aktiviteter, förtäring
och prisutdelning under eftermiddagen. Avslutas med
lådbilscruising med alla bilarna från Fiskartorget till
Stora gatan innan finbilscruisingen på Summer Meet
2018 äger rum.
DATUM OCH TID: 26 juni–6 juli
ÅLDER: 6–13 år
ARRANGÖR: Västerås Citysamverkan
ANMÄLAN: Anmälan senast den 24/5 till Pernilla Anvemyr, 070-352 10 16,
pernilla.anvemyr@vasterascity.com eller Svea Fröjd, 070-480 04 63, svea@rolfevent.se
MER INFO: Svea Fröjd, svea@rolfevent.se, 070-480 04 63,
Pernilla Anvemyr, pernilla.anvemyr@vasterascity.com, 070-352 10 16,
www.vasterascity.com/evenemang, www.facebook.com/vasterascity

AQUAKUL
Segling i optimist (1–2 st/båt) och C55 (4 st/båt) samt fotboll, brännboll, badminton och
andra sporter. Aktiviteten kommer till stor del även att bestå av diverse lekar och annat som
främjar målsättningen så som knopar, allemansrätt och sjökort. Aktiviteterna kommer att
anpassas till rådande väderförutsättningar.
DATUM OCH TID: 16–20 juli kl. 09.00–16.00
ÅLDER: 8–11 år
PLATS: Området i närhet till JKV och vårt Klubbhus. Ankargatan 1.
ARRANGÖR: Jollekappseglarna i Västerås
ANMÄLAN: 070-734 42 54, Jollekappseglarna Västerås, jkv.se/aquakul
MER INFO: Hans Holm, 070-734 42 54, Jollekappseglarna Västerås, jkv.se/aquakul
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BADBUSSEN
Samling varje dag kl. 11.00 vid Bäckby Fritidsgård. Därifrån åker bussen till olika badplatser.
DATUM OCH TID: 23–27 augusti
ÅLDER: 13–16 år
ARRANGÖR: Bäckby Fritidsgård
ANMÄLAN: Först till kvarn gäller! Anmälan sker på fritidsgården.
MER INFO: www.facebook.com/backbyfritidsgard, tina.riklov@vasteras.se,
021-39 88 02, 021-39 88 03

MIDSOMMARAKTIVITET I SKULTUNA
Hinderbana, hoppborg, fotbollsmatch, femkamp, tipspromenad och dans kring
midsommarstången.
DATUM OCH TID: 22 juni kl. 11.00–15.00
ÅLDER: 6–15 år
ARRANGÖR: Skultuna IS
ANMÄLAN: Ingen anmälan – alla är välkomna!
MER INFO: www.laget.se/SkultunaIS, Johanna Jonsson, 073-624 30 86, johanna_jonsson87@yahoo.se
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CLOWNER I PERIFERI OCH I CENTRUM
Poppo & Nalle Clown. Nalle är nu i Indien med Clowner utan gränser för att tillsammans
med sin indiske kollega Rupesh Tillu spela föreställningen “Popo och Nalle Clown” för barn
och familjer i Mumbais Red light district. Popo och Nalle Clown har sedan fått residens i
Tyskland för att skapa en föreställning på 45 minuter (baserat på materialet från Mumbai).
Den föreställningen kommer de till Västerås med!
DATUM OCH TID:

17/8 kl. 13.00–15.00 Råby
17/8 kl. 16.00–18.00 Bäckby
18/8 kl. 18.00–19.00 Stadsparken
ÅLDER: 6–15 år
PLATS: Utomhus i Bäckby centrum, Råby centrum och Stadsparken
ARRANGÖR: Västmanlands teater
ANMÄLAN: Ingen anmälan, alla är välkomna!
MER INFO: Eva-Marie Sahlin, eva-marie.sahlin@vastmanlandsteater.se,
021-470 41 04, vastmanlandsteater.se,
www.facebook.com/vastmanlandsteater

SUMMERCAMP
Kom och var med på många roliga aktiviter inom idrott, lek och skapande.
DATUM , TID OCH PLATS:

V25, 18–21 juni, klockan 10.00–16.00
Önsta Gryta vid ICA-backen, Rådjursgatan
Skallberget vid konstgräsplanen, Skallbergsskolan
Vallby, vid gräsplanen bakom Paletten
V33, 13–17 augusti, klockan 10.00–16.00
Bäckby, kolla info om plats på webben senare.
ÅLDER: 10–14 år
ARRANGÖR: VSK tillsammans med representanter från olika idrottsföreningar och dansklubbar.
ANMÄLAN: Du behöver inte anmäla dig i förväg, bara kom och var med!
MER INFO: Stefan Jonsson, 073-342 88 69, lillis@vskbandy.se eller läs på www.vskbandy.se.
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KULTURLOV I VÄSTERÅS
1 augusti: En musikalisk resa
Awake LOVE Orchestra’s familjeföreställning tar utgångspunkt i svenska folk- och barnsånger
som blandas med rytmer och melodier från hela världen. Varje sång tar oss med på en resa
genom olika länder och berättar om spännande upptäckter, språk och kulturer. Instrumenten
som används presenteras på ett engagerande och roligt sätt och publiken får sjunga med
och integreras i föreställningen med hjälp av rytmer och rörelser. Backdropen är en stor
världskarta där ett hjärta fästs på varje land som besöks under konserterna.
8 augusti: Rackar & Unge – Här hittar dom oss aldrig
Vi får följa de två kompisarna Rackar och Unge som har rymt hemifrån. En spännande
föreställning om två barn som har startat en supergömmarklubb och tänker klara sig själva,
för de vuxna har jämt så bråttom. Med hjälp av sång och musik, akrobatik och en stor
portion humor tas publiken med på ett äventyr där barns tankar om dem små detaljerna
i livet står i centrum. Vad är det egentligen som är viktigt? Barnen blir integrerade i
föreställningen på ett pedagogiskt sätt och hjälper till att föra historien framåt.
15 augusti: Honkan & Hanneluring på äventyr
En föreställning om mod och vänskap. Med sång och skratt får vi följa clownerna Honkan
och Hanneluring som ger sig ut på äventyrsjakt. ”Honkan & Hanneluring på äventyr” är en
humoristisk föreställning om rädsla och nyfikenhet, mod och vänskap. Med hjälp av sång,
cellospel, storytelling och akrobatik tas barnen med på en fantastisk resa där fördomar bryts
och nya dörrar öppnas. Det är en föreställning som bryter normer och förutfattade meningar.
Saker är inte alltid som de ser ut att vara, störst är inte alltid starkast. Mod kan vara att
erkänna att man är rädd.
Alla föreställningar spelas i Växhusets teatersal kl. 13.00, fri entré.
DATUM OCH TID: 1, 8 och 15 augusti
ÅLDER: Barn (med föräldrar) från 4 till 10 år
PLATS: Växhusets teatersal Viktor Larssons plats 1 i Västerås
ARRANGÖR: Växhuset ekonomisk förening i samarbete med Awake projects
ANMÄLAN: Föreställningarna är öppna.
MER INFO: www.kulturlovvasteras.se, www.awakeprojects.com, Jonas Bresser, 021-39 10 12,
jonas.bresser@vasteras.se, Maria Sendow, 070-856 67 73, maria@awakeprojects.com
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CIRKUSDEMOKRATI MED TRIX
Gycklarföreställning för hela familjen!
Gycklargruppen TRiX föreställningar lockar alltid till skratt och häpnad. Denna gång ger vi
oss i kast med en föreställning som även belyser vikten av demokrati i vårt samhälle. Vad är
egentligen demokrati och var kommer den ifrån? Kan man jonglera med den? Vad händer
om man trollar bort den? Välkommen till en glad och tokig föreställning för alla barn och
resten av hela familjen!
Cirkusskola med Gycklargruppen TRiX – prova på cirkus.
Kom och prova på cirkus med ett demokratiskt perspektiv tillsammans med Gycklargruppen
TRiX! Lär dig jonglera, balansera tallrikar och testa hur man går på lina. Alla kan vara med.
Välkomna!
Eldföreställningen – Fire and democracy
Fire and democracy är en galen eldföreställning! Kan en verkligen ha en föreläsning om
demokrati och en eldföreställning samtidigt? Det är kanske inte så lämpligt, men vi tänkte
ändå försöka! Följ med på en fartfylld föreställning till medryckande musik i lågornas sken!
Eld, jonglering och gnistor! Välkomna!
DATUM, TID OCH PLATS: Under sommaren på olika platser i Västerås
ÅLDER: 6–15 år
ARRANGÖR: TRIX
ANMÄLAN: Ingen föranmälan krävs men kom i tid. Antalet platser på cirkusskolan är begränsade till
max 60 personer (2x30pers).
MER INFO: www.gycklarna.com/cirkusdemokrati, Erik Klinga, klinga@gycklarna.com, 070-395 54 48
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PROVA-PÅ-KURS I BRASILIANSK JIUJITSU
Träning i brasiliansk jiujitsu på en grundläggande nivå. Ungdomarna kommer även att få
lära sig några enkla tekniker och få prova att sparras med varandra. Passen kommer bestå
av en uppvärmning följt av teknikträning där man två och två tränar rörelse, balans och
styrka med olika tekniker som används inom sporten.
DATUM OCH TID: Vecka 26–30, måndagar och torsdagar kl. 17.30–18.30
ÅLDER: 11–15 år
PLATS: Västerås BJJ klubb, Branthovdagatan 15 (på baksidan av Västerås fordon)
ARRANGÖR: Västerås BJJ klubb
ANMÄLAN: www.facebook.com/events/1208395222628171, 073-040 20 22 eller

070-727 05 86 alternativt maila någon av kontaktpersonerna för projektet. De som anmält
sig är garanterade en plats. De som kommer oanmälda får vara med i mån av plats.
Men vi räknar med att alla som vill får vara med då vår lokal kan ta ganska
mycket folk, och man kan dela upp barnen i olika grupper om det
skulle bli trångt på mattan.
MER INFO: www.facebook.com/hiltibjjvasteras, www.hiltivästerås.se/home.html
Henrik Bovin, h.bovin@gmail.com, 073-040 20 22,
Anne Mjelstad, amjelstad87@gmail.com, 070-727 05 86

AKTIVITETER MED HAMMARBY FRITIDSGÅRD
15 platser Restaurang och bio 20/6
12 platser Sala Silvergruva 21/6
10 platser Höghöjdsbana 3/7
DATUM OCH TID: 20/6, 21/6, 3/7
ÅLDER: 13–15 år
ARRANGÖR: Hammarby Fritidsgård
ANMÄLAN: Anmälan görs senast 12/6 till någon i personalen på Hammarby fritidsgård, Nybyggeskolan
MER INFO: Josefine Mosell, 021-39 24 08, josefine.mosell@vasteras.se,
www.facebook.com/hammarbygarden
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RESPEKT – HUR SVÅRT KAN DET VA?
Detta dagkollo kommer att innehålla olika typer av workshops inom teater (improvisation,
skapa en pjäs, röst, rörelse, bygge/scenografi, teknik mm.) samt en föreställning som
avslutar hela projektet kl. 15.00 19/8. Viktigt att poängtera är att det inte är föreställningen
som är målet, utan det är resan dit. Deltagande i denna aktivitet bjuds på frukost, lunch och
mellanmål.
DATUM OCH TID: Vecka 33 kl. 10.00–16.00
ÅLDER: 10–15 år
PLATS: Aktiviteterna kommer att äga rum på Vallby Friluftsteater på Vallby Friluftsmuseum
ARRANGÖR: Studio Westmannia
ANMÄLAN: Deltagarna kommer att behöva anmäla sitt deltagande i förväg senast 21 juni
till Anders Stark, Projektsamordnare, 073-595 68 45, post@andersstark.se
MER INFO: Bitte Lindberg, Ordförande Studio Westmannia, 010-486 64 30,
britt-inger.lindberg@arbetsformedlingen.se, Anders Stark, Projektsamordnare,
073-595 68 45, post@andersstark.se, www.studiowestmannia.nu

UNGA LEDER AKTIVITETER
PÅ OMRÅDET PETTERSBERG
Fotboll, basket, grillning, volleyboll, upplevelser, tipspromenad, kubb mm.
DATUM OCH TID: Vecka 25–27. Måndagar, tisdagar och

onsdagar kl. 11.00–15.00
ÅLDER: 10–15
PLATS: Vi utgår från Pettersbergsskolan
ARRANGÖR: Västerås stad Inkluderingsteam
ANMÄLAN: Ingen anmälan – alla är välkomna
MER INFO: Rima Hanna, Skolkurator, 021-39 77 25,
rima.hanna@vasteras.se, Benjamin Kalinovic, Vägledare/fritidsledare,
076-011 90 26, benjamin.kalinovic@vasteras.se, Annika Hoffsten,
Enhetschef, 021-39 44 36, annika.hoffsten@vasteras.se
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RÅBY PLANET SKAPANDE VERKSTAD FÖR
BARN OCH UNGA
Introducera barnen till snickeri och skulptur med återvinningsmaterial/papper, skapa med
lera, att skapa med tyg (bl.a. tygtryck och flaggor, skapa dräkter), dans och lek, rita och
måla, skapa med naturmaterial i skogen, möjlighet till film/foto m.m.
DATUM OCH TID: Uppstart av Råby planet skapande verkstad för barn och unga, 18 juni
Workshop öppen för alla barn 6–15 år, 19 juni, 25–26 juni, 2–3 juli, 9–10 juli, 16–17 juli, 23 juli
ÅLDER: 6–15 år.
PLATS: Aktiviteterna sker utomhus eller under tak/tält. Samlingsplatsen och aktivitetsplatsen är alltid

Råby planet verkstad som vi inom ramen för projektet Råby planet planerar att tillfälligt bygga upp
på platsen där Knytpunkten tidigare fanns. Därifrån kan aktiviteterna i vissa fall flyttas ut till den
närliggande Råbyskogen.
ARRANGÖR: Konstfrämjandet Västmanland
ANMÄLAN: Samtliga aktiviteter i juni och juli är öppna för alla. Ingen förhandsanmälan. I augusti

riktar vi aktiviteter till olika åldersgrupper, med begränsat antal platser där anmälan krävs.
Anmälan till dessa görs via mejl eller telefon till Anna Törrönen senast 15 augusti 2018 på
vastmanland@konstframjandet.se, 073-779 93 78. Förhandsanmälan: 6 augusti målgrupp: 6–8 år,
max 15 deltagare. 7 augusti målgrupp: 9–11 år, max 20 deltagare. 13 augusti målgrupp: 12–15 år,
max 20 deltagare.
MER INFO: Anna Törrönen, Verksamhetsledare Konstfrämjandet Västmanland, 073-779 93 78
www.facebook.com/rabyplanet, vastmanland.konstframjandet.se/projekt, vastmanland@konstframjandet.se
ÖVRIGT: Oömma kläder rekommenderas!

SOMMARKUL 2018
Fotboll, lekar, skapande aktiviteter, vattenkrig, träffa brandkåren, film, lunch och mellanmål
varje dag.
DATUM OCH TID: 18–21 juni
ÅLDER: 7–12 år
ARRANGÖR: Västerås IK Fotboll
ANMÄLAN: Öppen anmälan och sammanlagt kommer 50 personer kunna delta på Sommarkul.
Sista anmälningsdag är 2018-06-10. Anmälan på www.procup.se/cup/31613.htm
MER INFO: www.procup.se/cup/31613.htm, Francisco Contreras, frasse@vik-fotboll.com,
021-41 31 84, 072-858 74 63
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Ha ett riktigt kul sommarlov!
I sommar finns det massor av roliga saker att göra i Västerås.
Helt gratis! I den här broschyren hittar du en mängd aktiviteter
som du kan göra på ditt sommarlov. Ta med dig dina k ompisar
och ha kul tillsammans, eller hitta nya vänner.
Vi hoppas att din sommar blir både rolig, spännande och annorlunda.
Och alldeles, alldeles fantastisk!
Regeringen har fördelat medel till alla kommuner för att satsa på
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2018, för barn i åldern 6–15 år.
Västerås stads ambition är att samla alla kostnadsfria aktiviter på
ett ställe, med målet att så många barn som möjligt ska få
möjlighet att delta.
Roliga lovaktiviteter under hela 2018
I år finns det extra många roliga och kostnadsfria aktiviteter för barn
och unga. På vasteras.se/lovaktiviteter hittar du aktuell information
inför varje nytt lov. Håll utkik där eller prenumerera på siduppdateringar.
Då får du ett mejl varje gång vi lägger upp nya aktiviteter.

Stadsledningskontoret
Stadshuset, 721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00
www.vasteras.se

