
ALLA BARN HAR RÄTT 
TILL EN BRA FRITID!



”ALLA HAR RÄTT TILL EN BRA FRITID”
Sommaren är för många barn och ungdomar en tid för avslappning och åter-
hämtning. Många livslånga minnen skapas också då.

Vår fritid är den tid som är kvar när vi har gjort våra nödvändiga 
vardagssysslor. Denna viktiga tid av vårt liv kan vi fylla med vilka intressen 
och aktiviteter vi vill. Det har visat sig ha en stor betydelse för vår hälsa och 
vårt välbefinnande att vi har en aktiv fritid. 

Nedan följer några exempel på vad ett aktivt fritidsliv kan ha för betydelse.

• Fysiologiskt
       Ge välmående och en god hälsa.

• Psykologiskt
       Ge en känsla av glädje, utmaning, tillfredställelse och frihet.
 
• Socialt
       Träffa andra med samma intresse vilket ger stimulans 
       och uppskattning.

• Förkovrande
       Lära nya saker.

• Avslappnade
       En rolig aktivitet ger avkoppling från spänning och stress.

• Estetiskt
       Får uppleva konstnärliga värden som dans, musik, teater och konst.

Därför är det viktigt att barn och ungdomar hittar en fritidsaktivitet vilket de 
trivs med och som känns meningsfull. Det kan ge livslust och välbefinnande 
som har en stor betydelse för hälsan.

Jag hoppas att boken kan ge glädje och inspiration till ett rikt, varierat och 
aktivt liv för våra barn och ungdomar.

Roger Nilsson
Kultur- och fritidschef

PS: Vill du se mer? Kika på sommarfilmen på www.sala.se/lovaktiviteter

Här håller ni i en fotobok från Kultur- och fritidskontoret. 
Vi har valt ut ett axplock av de sommaraktiviteter och upplevelser som 

erbjuds de yngre i kommunen.





Sol och bad på 
de många badplatserna



Vänskap och gemenskap!

Upplevelser och minnen!



sommaraktiviteter som 
passar alla



En meningsfull och minnesvärd fritid som ger kunskap och erfarenheter som vi bär med oss länge.



vi var på Sommarskoj och sprang hinderbana.



Vi hoppade från ”sjuan”!!! långforsbadet kallas”Månsan” i folkmun!



vi paddlar längs Gröna gången



Sommararenan i stadsparken var packad med olika aktiviteter. som till exempelVR-spel och bumperball





en sommar  tillsammmans



stadsbiblioteket flyttar utBokklubb i vackra solgården



LAN och disco
i sporthallarna



lärkans sportfält



Sommarlägerverksamhet



Den vanligaste t-shirten i Sala är den med sommarlägerloggan!



kulturskolan



Vi ses i Sala nästa sommar.
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