
Familjetips! 

 

LÅNGFREDAG 30/3 KL. 14.00  
Start pa  Mullevi IP och avslut med fika vid Ransta Na sta Bygdega rd 
(stationshuset). Fika, tipspromenad med pris till vuxna och pa skpa se till  
barnen fo r endast 20 kr/person. Prisutdelning ca kl. 15.30. Kom och var med! 
Fo reningslivet i Ransta ha lsar er hja rtligt va lkomna!  
Arrango rer: Gymmix Ransta, PRO Ranstaorten, Ransta IK och Ransta Na sta bygde-
ga rdsfo rening med sto d av Sala Kommun och Studiefo rbundet Vuxenskolan. 

Info och anmälan: Göran Wallin, tfn 0224-201 95 eller  
walleswallin@gmail.com 

Vi har extra långt påsklov 24/3–8/4.
Ma nga nya, spa nnande och roliga o verraskningar va ntar. Boka redan nu! 

ÖPPET ALLA DAGAR KL. 11.00-16.00 

Guidade visningar - alla dagar 
11.15 La rlingen (pris: 100 kr/barn & 75 kr/vuxen, tid: 45 min, a ldersgra ns: min 4 a r) 
11.30 Stigaren (pris: 95 kr/barn & 195 kr/vuxen, tid: 1 timme, a ldersgra ns: min 7 a r)  
13.00 Gruvfrun (pris: 95 kr/barn & 195 kr/vuxen, tid: 1 timme, a ldersgra ns: min 7 a r) 
14.30 Bergma staren (pris: 145 kr/barn & 295 kr/vuxen, tids: 2 timmar, a ldersgra ns: min 10 a r) 
15.00 La rlingen (pris: 100 kr/barn & 75 kr/vuxen, tid: 45 min, a ldersgra ns: min 4 a r) 
15.15 Konstknekten (pris: 95 kr/barn & 195 kr/vuxen, tid: 1 timme, ingen a ldersgra ns) 

Handelsboden - alla dagar 
Kom och ma la porslin (35 kr/person) och delta i a ggletning (30 kr/person)  

 

www.sala.se 

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. 

 

Specialevenemang! 

Häxvaka  
SKÄRTORSDAG 29/3 KL. 20.00. 
Under Ha xvakan tar vi oss ner i Herr Stens Botten da r det ryktas om stor aktivitet i luftrummet  
– det a r ha xorna som a r pa  va g till Bla kulla. Vid la gerelden bera ttar vi skro nor och sa gner som ro r just 
Pa skho gtiden och de olika va sen som ro r sig ute bland oss. Ma  ha nda tra ffar vi en och annan ha xa ocksa . 
Denna aktivitet riktar sig mot barn och vuxna fra n 10 a r uppa t.  
Fo r att kunna delta beho ver man kunna ta sig ner fo r 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 fo r att sedan ga  till Storstugan i Gruvbyga rden vid 
Lillgruvan. Da r bera ttas det om olika va sen ur den gamla folktron i skenet av ta nda ljus. Vi kanske rent 
av fa r se na got va sen ocksa …! Om va dret tilla ter sitter vi ista llet runt la gereldplatsen i Lillgruvan.  
Korv med bro d och Festis inga r. A lder: 4 – 10 a r. 
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 kontakt-
ytor 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. 

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



  

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 Ta ljstenen.  
Dagens film: Ballerinan och Uppfinnaren. Kl. 10.00 & 12.00 i Sta llverket. 

ONSDAG KL. 10.00-14.00 
Ta med egna hja lmar, skor, kla der, va skor, tyger etc.  
Vi pimpar, ma lar, pyntar och fixar fint. Plats: Travershallen. 
Skattjakt o ver hela kvarteret Ta ljstenen.  
Dagens film: The Lego Ninjago Movie. Kl. 10.00 & 12.00 i Sta llverket. 

TORSDAG KL. 10.00-14.00 
Ta med egna hja lmar, skor, kla der, va skor, tyger etc.  
Vi pimpar, ma lar, pyntar och fixar fint. Plats: Verksta n. 
Dagens film: Pettson & Findus – Rolighet . Kl. 10.00 & 12.00 i Sta llverket. 

FREDAG KL. 10.00-14.00 
Vi pysslar med modellera och pa rlor och go r bl.a. smycken och nyckelringar.  
Passar a lder 10 a r och uppa t. Pa rplattor och smyckepyssel fo r de yngre. 
Plats: Verksta n. 
Dagens film: Emil & Ida i Lo nneberga. Kl. 10.00 & 12.00 i Sta llverket. 

Påsklovsfika finns att köpa i Täljstenens café. Betala kontant eller med swish.  

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

Bibliotekets öppettider 
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. 
 

La na ljudbo cker, dvd-filmer, serietidningar m.m. Kolla in va ra boktips!  

Boka datortid, spela schack...Tipspromenaden bland bibliotekets bokhyllor… 

Om du var ett djur? 
TISDAG & ONSDAG KL. 11.00-15.00. 
Kom och go r djurmasker av papper och fa rg och fantasi. Vuxna fa r ga rna go ra sa llskap. 
A lder: 6-9 a r. Ledare a r konstna ren Henrik Stro m. 

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 
regisso r. Ha r leker vi roliga lekar, go r lite galna saker, jobbar i grupp och sja lvklart 
skrattar vi massor tillsammans. Fo ranma lan till biblioteket. 

Mattcurling 
ONSDAG KL. 11.00–12.00 OCH 14.00–15.00 I BLÅ SALEN 
Mattcurling a r kul och alla kan vara med! Ingen speciell utrustning beho vs.   

Info: Sala stadsbibliotek, tfn 0224–74 77 00. Följ Sala stadsbibliotek på facebook. 

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 a r fritt. 4-17 a r 30 kr. Vuxna 50 kr.  
Grupprabatt 2 vuxna + 2 betalande barn=130 kr. Ha ngla s till ska p 40 kr. 

Testa den uppblåsbara hinderbanan 
Delta i race och ta vla mot dina kompisar. Missa inte vattenrutschbanan   
och va gmaskinen med ha rliga va gor... 

O verraskning till alla badande barn vid hemga ng. 

Info: Lärkans familjebad, tfn 0224–74 78 31.  
Följ Lärkans familjebad på facebook.  

Låna lokalerna gratis! 
BOKA TID TISDAG-FREDAG KL. 9.00–15.00 
Skolungdomar som vill sporta fa r la na lokalerna  
gratis. Bokning ska ske av ma lsman som a ven ska na rvara eller vara  
tillga nglig pa  telefon.  

Spela bordtennis - ett bordtennisbord med na t finns att boka  
i idrottshallen sal 6. Racket och boll finns att la na hos vaktma staren. 
Bollpåse - med fotboll, basketboll, handboll och volleyboll finns att la na  
mot pant i La rkans reception och hos vaktma staren pa  Idrottshallen. 

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

 

 

 

 
Låna sportutrustning gratis! 
Kom till oss pa  Fritidsbanken och la na utrustning fo r aktiviteter pa  pa sklovet. Skidutrustning, inlines, 
fotbollar, fotbollsskor, innebandyklubbor och mycket mer.  
Öppet: måndag, onsdag, fredag  kl. 10.00–16.00 samt tisdag, torsdag 10.00–18.00.   
La ngfredag och annandag pa sk sta ngt. 

Info: Fritidsbanken, Kungsg. 20, tfn 0224–74 78 26. fritidsbank.sala@gmail.com. 
www.fritidsbanken.se/sala 
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