
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sala.se/lovaktiviteter 

KULTUR OCH FRITID 

Alla aktiviteter är gratis! 

 

Leta påskägg! 

Måndag 3/4–torsdag 6/4 kl. 9.30–19 (6/4 öppet till 17). 

Kom och leta påskägg som gömt sig i biblioteket.  
Det finns randiga, blåa, prickiga och glittriga… 
Hur många kan Du hitta? 

Passa på att låna massor av härlig påsklovsläsning. 
Vi har skyltat med äggxtra många spännande, roliga och 
intressanta boktips. 

Info: Sala stadsbibliotek, tfn 0224-74 77 00. 
www.bibliotekivastmanland.se. 

 3–10 april  

 
Påsklovspyssel! 

Måndag 3/4–torsdag 6/4 kl. 10–14 

Kom till Täljstenen och skapa dina egna påskdekorationer.  
Vi gör påskkärringar, kycklingar, påskharar, m.m i olika 
material. Den som vill får hjälpa till att dekorera den fina 
”Blåkullaväggen”. Mumsigt fika finns att köpa (endast swish). 

Begränsat antal deltagare. Drop in! 

Info: Täljstenen Vasagatan 17, tfn 0224-74 77 07. 

LETA BRÅSTISAR  

Nu är våra filurer tillbaka i Bråsta backes naturspår  
(ca 2,2 km). Gå på Bråstisjakt och se hur många 
du kan hitta. Kom ihåg att Bråstisarna vill stanna  
kvar i skogen för där trivs de bäst!  

Hitta hit: www.sala.se/motionsspar. 

Påsklovsbad! 

Den uppblåsbara hinderbanan finns på plats i delar av stora 
bassängen. Racea på tid, lek och ha skoj med alla roliga badlek-
saker i den varma bassängen.  

Påsklovsöppet 6/4–10/4: Måndag: 11–15, tisdag: 11–18,  
onsdag: 6–8, 11–21, skärtorsdag: 11–18, långfredag,  
påskafton, påskdagen och annandag påsk: 11–15. 

Påsklovsskoj! 

 Tisdag 4/4 kl. 12–15 Hinderbana i Lärkhallen (tom 12 år). 

 Onsdag 5/4 kl. 11–15 Äggletning. Kl. 11–13 Ansiktsmålning 
och påskpyssel i entrén 

 Fredag 7/4  kl. 11–13 Pooldisco i varma bassängen för de 
yngre barnen 

Badentré: Barn & ungdom 4–17 år, 20 kr.  
Vuxna fr. 18 år, 45 kr. 

Info: Lärkans familjebad, tfn 0224-74 78 31.  
www.sala.se/larkans-familjebad. 

BIBLIOTEKET TÄLJSTENEN 

LÄRKANS FAMILJEBAD 

Alla aktiviteter är kostnadsfria om annat inte anges. 

 
Låna sport- och fritidsutrustning gratis!  

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport och  
fritidsprylar. Här kan du låna innebandyklubbor, cykelhjäl-
mar, inlines, bollar, och mycket mer... Du kan via 
www.fritidsbanken.se kolla våra öppettider och se vilken 
utrustning som finns för utlån. Utlåningstiden är 14 dagar.  

Vi tar tacksamt emot sport-och fritidsutrustning som 

du inte längre behöver. 

Kontakta oss: Stora torget 9, tfn 073-866 81 05.  
www.fritidsbanken.se. Vi finns på facebook. 

Boka halltid på påsklovet! 

Måndag 3/4–torsdag 6/4 kl. 9–15 
Spela innebandy, fotboll eller lek hela havet  
stormar...Boka Idrottshallen, Lärkhallen, Sporthallen och 
Ranstahallen.  
Skolungdomar får låna lokalerna gratis.  
Obs! Bokning ska ske av vuxen över 18 år som även ska 
närvara på aktiviteten. Bollpåse finns att låna hos  
vaktmästarna på Idrottshallen och Lärkhallen. 

Påskboll med fältgruppen 

Måndag 3/4 och tisdag 4/4 kl. 14–16 i Sporthallen. 
Kom och spela olika bollspel tillsammans med oss. 
För dig från 13 år och uppåt! Drop in! 

Info och bokning: Stadsbiblioteket, tfn 0224-74 77 00,  
Lärkans familjebad, 0224-74 78 31. 

IDROTTSHALLAR 

FRITIDSBANKEN 

Håll utkik på www.sala.se/
lovaktiviteter 

Vi fyller på med ytterligare lovaktiviteter som arrangeras 
av föreningar m.fl. och som meddelas Kultur och fritid. 

Se tips på utflyktsmål och evenemang- 
www.destinationsala.se 


