KULTUR OCH FRITID
SOMMARARENA I STADSPARKEN
Massor av roliga aktiviteter som du inte får missa!
Frisbeegolf, bumperballs, pingis, tv-spel, bollspel och en och annan
överraskning väntar. Kom till aktivitetstältet och ha skoj och träffa
nya kompisar.
Testa skateparken och streetbasketplanen. Låna skateboard och
bollar hos oss.
Öppet: 5–12 år alla dagar kl. 12.00–16.00.
13–18 år onsdag–lördag kl. 17.00–21.00.
Info: Ungdomslokalen, 0224-74 78 52. www.facebook.com/ungdomslokalen

SOMMARSKOJ
VID MÅNS OLS
Alla dagar kl. 12.00–16.00.
(inställt vid dåligt väder).
Bumperballs, bollspel, lekmaterial m.m...
Våra aktivitetsledare hälsar alla barn
5–12 år välkomna att vara med.
Info: Ungdomslokalen, 0224-74 78 52.
www.facebook.com/ungdomslokalen

LÅNA SPORTUTRUSTNING
PÅ FRITIDSBANKEN
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast
med sport och fritidsprylar. Här kan du
låna innebandyklubbor, cykelhjälmar,
fiskespön, flytvästar, bollar och mycket
mer. Kolla vilken utrustning som finns i
lager på www.fritidsbanken.se.
Utlåningstiden är 14 dagar.
Öppet: Helgfri måndag–fredag
kl. 10.00–18.00 (med reservation för
ev ändringar).
Kika in på hemsidan och facebook för
aktuell sommarinfo.
Kontaka oss: Stora torget 9, tfn 073-866 81 05.
www.fritidsbanken.se.

www.sala.se/lovaktiviteter

SOMMARBOKEN PÅ BIBLIOTEKET
För dig mellan ca 9–11 år.
Bokbabbel & texttrix
Tisdag 14/6, tisdag 21/6 & onsdag 29/6 kl. 13.00–14.30 i Blå salen.
Vi delar boktips, gör roliga utmaningar, fikar och har kul tillsammans.
Kluriga bokstäver & hemliga språk
Onsdag 15/6 kl. 13.00–15.00 på Täljstenen (Obs! tiden och platsen).
Kom och skapa, rita, måla och forma med Mahsa Fathi Sjöberg och
Kristina Eriksson.
Författarbesök
Onsdag 22/6 kl. 13.00–14.30
Camilla Lagerqvist skriver spännande böcker som ofta utspelar sig förr i tiden.
Serierna Svarta rosorna och Amerikahuset kanske låter bekant. Nu kommer hon till
oss och berättar om sina böcker och hur hon skriver. Vi får också prova på en
skrivövning.

LÄS MED EN HATT PÅ
Alla kan delta i bibliotekets roliga läs-challange!
Läs på roliga, mysiga och tokiga sätt. Hämta en bingobricka på biblioteket. Anta läsutmaningen och fyll i brickan. Lämna in och få ett bokpris.

TIPSPROMENAD
Vi har två roliga tipspromenader att välja mellan hela sommaren.
Fina bokpriser utlottas!
Låna hem en färdigpackad kasse med härlig sommarläsning!
Info: Sala stadsbibliotek, tfn 0224-74 77 00. stadsbibliotek@sala.se. www.bibliotekivastmanland.se

SOMMARKUL PÅ KULTURSKOLAN
Du som är mellan 7–14 år kan få dansa, sjunga, spela instrument,
filma, skådespela och måla. Häng med oss tisdag 14/6,
onsdag 15/6 & torsdag 16/6 på Hyttvägen 6.
 12–14 år kl. 9.30–11.00
 9–11 år kl. 11.30–13.00
 7–9 år kl. 14.00–15.30
Anmälan & frågor: Hör av dig till petra.jablonski@sala.se och boka din plats.
I mailet anger du som vårdnadshavare ditt namn, e-post och telefon, namn på ditt
barn och ålder samt önskemål om dag/dagar och eventuellt aktivitet.
Max 15 deltagare/pass. Hoppas vi ses på sommarkul!
Info: Petra Jablonski, tfn 0224-74 77 11. www.sala.se/kulturskolan

