Familjetips!
LÅNGFREDAG 30/3 KL. 14.00
Start pa Mullevi IP och avslut med fika vid Ransta Nasta Bygdegard
(stationshuset). Fika, tipspromenad med pris till vuxna och paskpase till
barnen for endast 20 kr/person. Prisutdelning ca kl. 15.30. Kom och var med!
Foreningslivet i Ransta halsar er hjartligt valkomna!
Arrangorer: Gymmix Ransta, PRO Ranstaorten, Ransta IK och Ransta Nasta bygdegardsforening med stod av Sala Kommun och Studieforbundet Vuxenskolan.
Info och anmälan: Göran Wallin, tfn 0224-201 95 eller
walleswallin@gmail.com

PYSSEL IMPRO-TEATER SKATTJAKT GÖR MASKER MATTCURLING FILM BAD PÅSKLOVSSKOJ VID GRUVAN ÄGGLETNING LÅNA IDROTTSHALL...

Vi har extra långt påsklov 24/3–8/4.
Manga nya, spannande och roliga overraskningar vantar. Boka redan nu!
ÖPPET ALLA DAGAR KL. 11.00-16.00
Guidade visningar - alla dagar
11.15 Larlingen (pris: 100 kr/barn & 75 kr/vuxen, tid: 45 min, aldersgrans: min 4 ar)
11.30 Stigaren (pris: 95 kr/barn & 195 kr/vuxen, tid: 1 timme, aldersgrans: min 7 ar)
13.00 Gruvfrun (pris: 95 kr/barn & 195 kr/vuxen, tid: 1 timme, aldersgrans: min 7 ar)
14.30 Bergmastaren (pris: 145 kr/barn & 295 kr/vuxen, tids: 2 timmar, aldersgrans: min 10 ar)
15.00 Larlingen (pris: 100 kr/barn & 75 kr/vuxen, tid: 45 min, aldersgrans: min 4 ar)
15.15 Konstknekten (pris: 95 kr/barn & 195 kr/vuxen, tid: 1 timme, ingen aldersgrans)
Handelsboden - alla dagar
Kom och mala porslin (35 kr/person) och delta i aggletning (30 kr/person)

Specialevenemang!
Häxvaka
SKÄRTORSDAG 29/3 KL. 20.00.
Under Haxvakan tar vi oss ner i Herr Stens Botten dar det ryktas om stor aktivitet i luftrummet
– det ar haxorna som ar pa vag till Blakulla. Vid lagerelden berattar vi skronor och sagner som ror just
Paskhogtiden och de olika vasen som ror sig ute bland oss. Ma handa traffar vi en och annan haxa ocksa.
Denna aktivitet riktar sig mot barn och vuxna fran 10 ar uppat.
For att kunna delta behover man kunna ta sig ner for trapporna i Herr Stens Botten.
Tid: ca 1 timme. Pris: 75 kr/person, korv med bröd och festis ingår.

Sagomys i eldens sken
ONSDAG 4/4 KL. 18.00.
Under Sagomys samlas vi alla vid gruvans reception for att sedan ga till Storstugan i Gruvbygarden vid
Lillgruvan. Dar berattas det om olika vasen ur den gamla folktron i skenet av tanda ljus. Vi kanske rent
av far se nagot vasen ocksa…! Om vadret tillater sitter vi istallet runt lagereldplatsen i Lillgruvan.
Korv med brod och Festis ingar. Alder: 4 – 10 ar.
Tid: ca 1 timme. Pris: 75 kr/person, korv med bröd och festis ingår.
Info och bokning: Sala Silvergruva, tfn 0224–67 72 60.
www.salasilvergruva.se

Fakta om lovaktiviteterna
Statliga medel möjliggör lovsatsning
Sala kommun har beviljats statliga medel för gratis lovaktiviteter för
barn och unga i åldersgruppen 6-15 år.
Lovsatsningen möjliggörs genom ett regeringsbeslut om samverkan
med kommuner som utvecklar sin verksamhet mot barn. Sala
kommun erbjuder nu gratis lovaktiviteter på påsklovet, sommarlovet,
höstlovet, jullovet och sportlovet.
Föreningar kan ansöka om medel!
Föreningar som vill anordna kostnadsfria aktiviteter på loven kan
ansöka om bidrag i samverkan med kommunen. Aktiviteterna får inte
ingå i föreningens ordinarie verksamhet. De ska stimulera både
flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
Läs mer och ansök på: www.sala.se/självservice,
avgiftsfria lovaktiviteter.
Lovaktiviteterna i programmet är kostnadsfria
om inget annat anges.
om aktiviteter som du vill att kommunen ska erbjuda
på loven.
Programmet är sammanställt av Kultur och fritid i samverkan med föreningslivet och Sala Silvergruva.

INFORMATION: KULTUR OCH FRITID, SALA STADSBIBLIOTEK TFN 0224-74 77 00.

www.sala.se

Pyssel & film

Roliga aktiviteter tisdag t.o.m. fredag mellan kl. 10.00-14.00.
Filmvisning kl. 10.00 & 12.00.
TISDAG KL. 10.00-14.00
Vi pysslar med garn och tyger. Plats: Travershallen.
Skattjakt i hela kvarteret Taljstenen.
Dagens film: Ballerinan och Uppfinnaren. Kl. 10.00 & 12.00 i Stallverket.
ONSDAG KL. 10.00-14.00
Ta med egna hjalmar, skor, klader, vaskor, tyger etc.
Vi pimpar, malar, pyntar och fixar fint. Plats: Travershallen.
Skattjakt over hela kvarteret Taljstenen.
Dagens film: The Lego Ninjago Movie. Kl. 10.00 & 12.00 i Stallverket.
TORSDAG KL. 10.00-14.00
Ta med egna hjalmar, skor, klader, vaskor, tyger etc.
Vi pimpar, malar, pyntar och fixar fint. Plats: Verkstan.
Dagens film: Pettson & Findus – Rolighet . Kl. 10.00 & 12.00 i Stallverket.
FREDAG KL. 10.00-14.00
Vi pysslar med modellera och parlor och gor bl.a. smycken och nyckelringar.
Passar alder 10 ar och uppat. Parplattor och smyckepyssel for de yngre.
Plats: Verkstan.
Dagens film: Emil & Ida i Lonneberga. Kl. 10.00 & 12.00 i Stallverket.
Påsklovsfika finns att köpa i Täljstenens café. Betala kontant eller med swish.

Extra lovöppet!
Långfredag-annandag påsk kl. 11.00-15.00.
Tisdag, torsdag kl. 11.00–19.00
Onsdag kl. 6.00–7.30, 11.00–21.00,
(19.30–21.00, vuxenbad)
Fredag kl. 6.00–7.30, 11.00–19.00.
Lördag-söndag kl.11.00-15.00.
Bad 30 min efter angiven stängningstid.

Badentré: 0-3 ar fritt. 4-17 ar 30 kr. Vuxna 50 kr.
Grupprabatt 2 vuxna + 2 betalande barn=130 kr. Hanglas till skap 40 kr.

Testa den uppblåsbara hinderbanan

Delta i race och tavla mot dina kompisar. Missa inte vattenrutschbanan
och vagmaskinen med harliga vagor...
Overraskning till alla badande barn vid hemgang.
Info: Lärkans familjebad, tfn 0224–74 78 31.
Följ Lärkans familjebad på facebook.

Låna lokalerna gratis!

Info: Täljstenen, tfn 0224–74 77 07, Ungdomslokalen, tfn 74 78 51.
Vi finns på facebook.

BOKA TID TISDAG-FREDAG KL. 9.00–15.00
Skolungdomar som vill sporta far lana lokalerna
gratis. Bokning ska ske av malsman som aven ska narvara eller vara
tillganglig pa telefon.

Bibliotekets öppettider

Spela bordtennis - ett bordtennisbord med nat finns att boka
i idrottshallen sal 6. Racket och boll finns att lana hos vaktmastaren.
Bollpåse - med fotboll, basketboll, handboll och volleyboll finns att lana
mot pant i Larkans reception och hos vaktmastaren pa Idrottshallen.

Påskstängt långfredag t.o.m. annandag påsk.
Tisdag-torsdag kl. 9.30-19.00, fredag kl. 9.30-18.00. Lördag kl. 11.00-15.00.

Info och bokning: Lärkans familjebad, tfn 0224–74 78 31,
Stadsbiblioteket, tfn 74 77 00. Följ oss på facebook.

Lana ljudbocker, dvd-filmer, serietidningar m.m. Kolla in vara boktips!
Boka datortid, spela schack...Tipspromenaden bland bibliotekets bokhyllor…

Om du var ett djur?
TISDAG & ONSDAG KL. 11.00-15.00.
Kom och gor djurmasker av papper och farg och fantasi. Vuxna far garna gora sallskap.
Alder: 6-9 ar. Ledare ar konstnaren Henrik Strom.

Improvisationsteater & lek
TISDAG KL. 10.00-13.00. Ålder 6-9 år.
KL. 14.00-17.00. Ålder 10-12 år.
Kom och prova pa improvisationsteater med Mathias Wiik, teaterpedagog och
regissor. Har leker vi roliga lekar, gor lite galna saker, jobbar i grupp och sjalvklart
skrattar vi massor tillsammans. Foranmalan till biblioteket.

Mattcurling
ONSDAG KL. 11.00–12.00 OCH 14.00–15.00 I BLÅ SALEN
Mattcurling ar kul och alla kan vara med! Ingen speciell utrustning behovs.
Info: Sala stadsbibliotek, tfn 0224–74 77 00. Följ Sala stadsbibliotek på facebook.

Låna sportutrustning gratis!

Kom till oss pa Fritidsbanken och lana utrustning for aktiviteter pa pasklovet. Skidutrustning, inlines,
fotbollar, fotbollsskor, innebandyklubbor och mycket mer.
Öppet: måndag, onsdag, fredag kl. 10.00–16.00 samt tisdag, torsdag 10.00–18.00.
Langfredag och annandag pask stangt.
Info: Fritidsbanken, Kungsg. 20, tfn 0224–74 78 26. fritidsbank.sala@gmail.com.
www.fritidsbanken.se/sala

