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Mängder av 
sommaraktiviteter 

väntar på dig! 
Nästan allt är 

gratis. 

Ditt sommarlov 
väntar! 



Hej!

Under sommarlovet finns det en massa spännande saker 
att göra! Göteborgs Stad och många föreningar satsar 
tillsammans för att göra sommarlovet till något alldeles extra.

I detta program hittar du sommarlovsaktiviteter i stadsdelen 
Västra Hisingen. Vi hoppas att du ska hitta mycket spännande 
och kul att göra. Till många aktiviteter kan du bara dyka 
upp, men till vissa måste du anmäla dig i förväg för att vara 
säker på att få en plats. Så ta gärna en titt direkt och se om 
det finns något du vill anmäla dig till!

I Göteborgs Stads kalendarium hittar du ännu fler aktiviteter 
i hela Göteborg och får uppdaterad information om 
eventuella ändringar. Så missa inte att gå in på  
kalendarium.goteborg.se och sök på sommarlov!
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Dag-för-dag
Program sommaren 2018 | 11 juni–27 augusti

POP UP bygglek  
– Torslanda bibliotek
Tisdag 12 juni och  
fredag 15 juni, kl 13–16

Alla åldrar

POP UP bygglek är en rullande bygglekplats 
som åker runt till olika platser och miljöer 
i Göteborg. Här erbjuds barn och unga 
möjligheten att få skapa och bygga med 
riktiga verktyg och med olika material. På 
plats finns pedagoger som kan instruera och 
inspirera. Välkomna alla åldrar, det är gratis!  

Plats: Amhults Torg 7
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 62 68, popupbygglek@
vastrahisingen.goteborg.se

Babycafé – Språkcafé för  
föräldralediga
Onsdag 13 juni, kl 14–15
Vuxna

Babycaféet är ett språkcafé på svenska för 
föräldralediga. Kom och träna på att prata 
svenska med andra föräldrar. Du kan ta  
med dig dina barn till Babycaféet. 

Plats: Biskopsgårdens bibliotek, 
Vårväderstorget 3
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 61 00,  
biskopsgarden.bibliotek@ 
vastrahisingen.goteborg.se
Återkommande aktivitet

Vecka 24                11–17 juni

Svenska språkcaféet
Torsdag 14 juni, kl 16.30–18 
Vuxna

Varje torsdag träffas vi i vårt välbesökta 
språkcafé. Vi fikar och pratar om allt möjligt. 
Ibland kommer gäster och berättar, ibland 
gör vi ett studiebesök någonstans. Kom och 
prata lätt svenska med oss! Läs mer och 
se hela vårt program på www.goteborg.se/
biskopsgardensbibliotek

Plats: Biskopsgårdens bibliotek,  
Vårväderstorget 3
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 61 00, biskopsgarden.
bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se
Återkommande aktivitet

Sommarboken invigning
Fredag 15 juni kl 13–14.30
Barn 8–12 år

Välkommen på invigningskalas för  
Sommarboken 2018 på Torslanda bibliotek. 
Sommarboken är en bokklubb för dig  
mellan 8 och 12 år. Vi delar ut fina påsar eller 
lådor som ni kan fylla med lånade böcker, 
bjuder på fika, quizzar och gör pins. 
 
Vi får också besök av POP UP byggleks 
verksamhet.

Plats: Torslanda bibliotek, Amhults Torg 7
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 50 60, torslanda. 
bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se
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Biskopsgårdens dag
Söndag 17 juni, kl 12–18
Alla åldrar

Biskopsgårdens dag är en återkommande 
endagsfestival som arrangeras av stads- 
delen Västra Hisingen tillsammans med  
Bo Bra i Biskopsgården. För en dag 
omvandlas naturområdet Svarte mosse i 
Biskopsgården till en festivalplats dit alla är 
välkomna! För alla våra besökare bjuds det 
på musik, dans och uppträdanden från stora 
scenen. Det kommer att finnas mat och 
dryck till försäljning! 

Plats: Svarte mosse
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 69 36, jonathan.
bjork@vastrahisingen.goteborg.se
Läs mer på: www.facebook.com/ 
biskopsgardensdag

POP UP bygglek 
– Biskopsgårdens dag
Söndag 17 juni, kl 13–16 
Alla åldrar

POP UP bygglek är en rullande bygglekplats 
som åker runt till olika platser och miljöer i 
Göteborg. Här erbjuds barn och unga möj-
ligheten att få skapa och bygga med riktiga 
verktyg och med olika material. På plats finns 
pedagoger som kan instruera och inspirera. 
Välkomna alla åldrar, det är gratis!  

Plats: Svarte mosse
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 62 68, popupbygglek@
vastrahisingen.goteborg.se

POP UP bygglek 
– Volvo Ocean Race
Måndag 18 juni och tisdag 19 juni, kl 12–16
Alla åldrar

POP UP bygglek är en rullande bygglekplats 
som åker runt till olika platser och miljöer i 
Göteborg. Här erbjuds barn och unga möj-
ligheten att få skapa och bygga med riktiga 
verktyg och med olika material. 

Plats: Frihamnen  
Kostnad: Gratis 
Kontakt: popupbygglek@ 
vastrahisingen.goteborg.se 

Sommarboken invigning 
Måndag 18 juni, kl 12–14  
Barn 8–12 år

Sommarboken är en kravlös bokklubb för dig 
mellan 8 och 12 år. Den består av tre träffar 
under sommaren: invigning, träff och avslut-
ning. Vid första tillfället bjuder vi på fika och 
delar ut påsar att fylla med böcker.

Plats: Biskopsgårdens bibliotek,  
Vårväderstorget 3 
Kostnad: Gratis 
Kontakt: 031-366 61 00 biskopsgarden.
bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se

Vecka 25               18–24 juni

Missa inte
Biskops-
gårdens  

dag!
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Ut i universum med  
författaren Peter Ekberg
Tisdag 19 juni kl 13–15
Barn från 7 år

Kom och träffa författaren Peter Ekberg 
som skrivit böcker om bland annat rymden, 
robotar och aliens. Författarbesök/workshop 
för dig som är 7 år och uppåt. Föranmälan 
till biblioteket.  
Plats: Torslanda bibliotek,  
Amhults Torg 7
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 50 60, torslanda. 
bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se

          POP UP bygglek 
         – Jubileumsparken
      Onsdag 20 juni kl 12–15 
Alla åldrar 

POP UP bygglek är en rullande bygglekplats 
som åker runt till olika platser och miljöer i 
Göteborg. Här erbjuds barn och unga möjlig-
heten att få skapa och bygga med riktiga 
verktyg och med olika material. På plats finns 
pedagoger som kan instruera och inspirera. 
Välkomna alla åldrar, det är gratis!  

Plats: Frihamnen 3 
Kostnad: Gratis 
Kontakt: 031-366 62 68, popupbygglek@
vastrahisingen.goteborg.se 

Invigning av  
Sommarfritidsgården 
Måndag 25 juni, kl 14–20
Från 12 till 20 år

Vi inviger Sommarfritidsgården med musik, 
grill och chill! Öppet 25 juni–3 augusti. 
Måndag till onsdag kl 14–20 och torsdag till 
fredag kl 11–17.

Plats: Svarte mosse, Flygvädersgatan 6
Kostnad: Gratis 

Invigningsfest på  
Strandbiblioteket
Måndag 25 juni, kl 13
Alla åldrar 

Välkommen på invigningsfika på  
Strandbiblioteket.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Vecka 26         25 juni–1 juli

Skrivarläger
Måndag 25 juni, kl 14–16,
även tisdag 26 juni och torsdag 28 juni 
Barn 8–12 år

Den 25, 26 och 28 juni har vi ”skrivarläger” 
för alla mellan 8 och 12 år. Var med alla 
dagar eller bara en, välj det som passar bäst. 
Med skrivpedagogen Agnes Hillert. Anmälan 
görs på Torslanda bibliotek.

Plats: Torslanda bibliotek, Amhults Torg 7
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 50 60, torslanda. 
bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se

Visning av Fotbolls-VM
Tisdag 26 juni, kl 15–19
Från 12 till 20 år

Kom och kolla när Sverige möter Mexiko!  
Se våra sociala medier veckan innan för var  
i Torslanda vi kommer visa matchen.

Kostnad: Gratis
Torslanda Facebook: www.facebook.com/ 
torslanda.fritidsgard
Torslanda Instagram: @torslandafritid 

Rymden, 

aliens och 

robotar!
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POP UP bygglek 
– Jubileumsparken
Onsdag 27 juni, kl 12–15
Alla åldrar 

POP UP bygglek är en rullande bygglekplats 
som åker runt till olika platser och miljöer 
i Göteborg. Här erbjuds barn och unga 
möjligheten att få skapa och bygga med 
riktiga verktyg och med olika material. På 
plats finns pedagoger som kan instruera och 
inspirera. Välkomna alla åldrar, det är gratis!  

Plats: Frihamnen 3
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 62 68, popupbygglek@
vastrahisingen.goteborg.se

Sommarboken på  
Strandbiblioteket i Sillvik
Onsdag 27 juni, kl 13
Barn 8–12 år

Sommarbokenträffar ordnas av bibliotek 
över hela Sverige och handlar om sommar-
läsning. Läsning ska vara roligt och lustfyllt. 
I år är det tema rymden, men det kommer 
förstås handla om mycket annat också. Vi 
tipsar varandra om böcker, har skattjakt på 
stranden, gör egna böcker, skriver dikter, 
pysslar, går tipspromenader och mycket annat 
roligt! Vid varje tillfälle har vi en ny rolig 
aktivitet att erbjuda. Vid regn kan aktiviteter 
komma att ställas in. Håll koll på Strand-
bibliotekets Facebooksida eller kontakta oss 
för aktuell information. Hållplats Sillvik.  
Fri entré, ingen föranmälan, 8–12 år.  

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis

 Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@  
 vastrahisingen.goteborg.se
 Läs mer på: www.facebook.com/ 
 strandbibliotek 
 

Sommarboksträff
Onsdag 27 juni, kl 13–14
Barn 8–12 år

Kom och Sommarbokshäng med oss på 
Torslanda bibliotek! Träffa andra som också 
är med i Sommarboken. Det blir fika, boktips 
och pyssel. Onsdagen 27 juni kl 13.

Plats: Torslanda bibliotek,  
Amhults Torg 7
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 50 60, torslanda. 
bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se

High adventure zipline
Torsdag 28 juni, kl 13–19
Ungdom, årskurs 6–9

Vi kommer åka till Partille för att klättra, 
ta oss igenom en hinderbana uppe bland 
träden och åka zipline! Anmäl dig till våra 
aktiviteter från och med 24 maj. Vårvindens 
fritidsgård: Anmäl dig på fritidsgården.
Torslanda fritidsgård: Anmäl dig till fritids-
ledare Linus 076-117 24 09.

Kostnad: Gratis
Info: Anmälan krävs, se ovan

Besök POP UP 

& bygg dina 

egna prylar!

FOTOGRAF: LISA MARIE BENGTSSON 





Var hittar jag 
alla roliga sommar-

aktiviteter?

www.kalendarium.
goteborg.se
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Familje- 

föreställning!

Vecka 27        2–8 juli

Kulturvagnen på turné!
Måndag 2 juli till torsdag 5 juli, kl 11–16
Alla åldrar

Föreningen Meeting Plays presenterar 
Kulturvagnen på turné! Ungdomar bjuder 
på en härlig familjeföreställning i och utanför 
Kulturvagnen. För alla sommarlovslediga 
barn. Gårdar, torg och sköna ställen i Västra 
Hisingen. Vi finns på plats måndag, tisdag, 
onsdag och torsdag mellan kl 15 och 16. 
Kontakta oss för mer info om tid och plats. 
Föreningen Meeting plays.  

Plats: Kulturvagnen, Friskväderstorget
Kostnad: Gratis 
Kontakt: 070-544 82 69,  
kontakt@meetingplays.se

Invigning av  
Lekplatsbiblioteket
Måndag 2 juli, kl 11–17
Alla åldrar

Välkomna! Nu slår Lekplatsbiblioteket upp 
dörrarna. Alla barn och vuxna är välkomna 
till bibblan för att läsa, spela spel, rita, låna 
böcker och mycket mer. Öppet söndag till 
torsdag 11–17, 2 juli till 16 augusti. Kom 
och spana in årets Lekplatsbibliotek! Vi 
bjuder på fika!

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Sagostund på stranden 
Måndag 2 juli, kl 14.30
Från 3 år och uppåt

Välkommen till en mysig sagostund på 
Strandbiblioteket i Sillvik. Högläsning av 
nya och gamla favoriter till ljudet av vågornas 
kluckande och vindens sus. 

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99,  
strandbibliotek@vastrahisingen. 
goteborg.se

Sommarbokenträff
Måndag 2 juli, kl 12–14
Barn 8–12 år

Sommarboken är en kravlös bokklubb för 
dig mellan 8 och 12 år. Läs hur mycket eller 
lite du vill, det viktiga är att du har roligt. 
Vi träffas och pratar om böcker vi läst, och 
så fikar vi förstås. Välkommen!

Plats: Biskopsgårdens bibliotek,  
Vårväderstorget 3
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 61 00, biskopsgarden. 
bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se

Vising av Fotbolls-VM,  
måndag 2 juli och tisdag 3 juli
Kl 15–19
Från 12 till 20 år

Kom och kolla på fotbolls-VM! 

Plats: Vårvindens fritidsgård,  
Daggdroppegatan 3
Kostnad: Gratis

FOTOGRAF: NAGY-BAGOLY ILONA



Bara en liten pingisklubb 
– Sagofen Isadora
Onsdag 4 juli
Visning kl 11.30–12 och 14.30–15 
Barn 5–7 år

Föreställningen Bara en liten pingis-
klubb handlar om en mamma som startar 
en pingisklubb i huset. Men vem ska 
bestämma? Och vilka ska få vara med? 
Vilka regler ska gälla? En föreställning om 
demokrati. Håll koll på Strandbibliotekets 
Facebooksida eller kontakta oss för aktuell 
information. Fri entré, ingen föranmälan.  

Första visning, kl 11.30–12
Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Andra visning, kl 14.30–15
Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99,  
strandbibliotek@vastrahisingen. 
goteborg.se

Skara sommarland
Onsdag 4 juli, kl 8–19
Ungdom, årskurs 6–9

Vi kommer åka till Skara sommarland för 
att bada och åka karuseller. Lunch ingår.
Bussen kommer hämta upp och lämna både 
i Torslanda och Biskopsgården. Anmäl 
dig till våra aktiviteter från och med 24 
maj. Vårvindens fritidsgård: Anmäl dig på 
fritidsgården. Torslanda fritidsgård: Anmäl 
dig till fritidsledare Linus, 076-117 24 09.

Kostnad: Gratis
Info: Anmälan krävs, se ovan
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Tecknar- och berättarverkstad
Tisdag 3 juli, kl 13
Från 8 år

Nu vässar vi pennorna! I tecknar- och 
berättar verkstaden bygger vi fantasifulla 
historier med hjälp av bilder och text. Här får 
du lära dig hur du kan bygga en historia. Du 
får lära dig mer om teckning, serier och olika 
sätt att skapa bilder på. Håll koll på Lek-
platsbibliotekets Facebooksida eller kontakta 
oss för aktuell information. Fri entré, ingen 
föranmälan. För dig som är 8 år och uppåt.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

 
Högläsning
Onsdag 4 juli, kl 14
Barn

Kom och lyssna på en bra bok! Bibliotekets 
personal väljer en bok som passar åldern på 
de barn som kommer.  

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Kolla  

här!

IL
LU

S
T

R
A

TÖ
R

: 
JE

N
N

Y
 F

U
N

E
S

TA
D



SIDA 12 | JULI

Lästräning
Torsdag 5 juli, kl 11–14

Vi tränar på att läsa tillsammans! Kom när 
du vill mellan kl 11 och 14.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Jätten utan hjärta 
Torsdag 5 juli
Visning kl 11.30–12 och 14.30–15 
Barn 4–11 år 

En scenisk saga med den muntliga tradi-
tionen, virtuos gitarrmusik och det fysiska 
uttrycket tätt sammanflätade. Musiken 
har Bengt Magnusson skrivit. Sagan har 
sitt ursprung i en romsk folksaga (som 
Suzannes mormor brukade berätta). Håll 
koll på Lekplatsbibliotekets Facebooksida 
eller kontakta oss för aktuell information.
Fri entré, ingen föranmälan. 

Första visning, kl 11.30–12
Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Andra visning, kl 14.30–15
Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99,  
strandbibliotek@vastrahisingen. 
goteborg.se

Även visning 10 juli

Pappersvikning
Torsdag 5 juli, kl 12–15

Lär dig att vika fina saker i papper. Inga visar 
hur du viker djur, askar och annat fin enligt 
den gamla japanska pappersvikarkonsten.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Sagostund på stranden 
Fredag 6 juli, kl 14.30
Från 3 år och uppåt

Välkommen till en mysig sagostund på 
Strandbiblioteket i Sillvik. Högläsning av 
nya och gamla favoriter till ljudet av vågornas 
kluckande och vindens sus.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

 
Tecknar- och berättarverkstad
Söndag 8 juli, kl 13
Från 8 år och upp

Nu vässar vi pennorna! I tecknar- och berättar-
verkstaden bygger vi fantasifulla historier 
med hjälp av bilder och text. Här får du lära 
dig hur du kan bygga en historia. Du får lära 
dig mer om teckning, serier och olika sätt 
att skapa bilder på. Vid regn kan aktiviteter 
komma att ställas in. Håll koll på Strandbib-
liotekets Facebooksida eller kontakta oss för 
aktuell information. Hållplats Sillvik. 

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se
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Vecka 28                9–15 juli

Sagostund på stranden 
Måndag 9 juli, kl 14.30
Från 3 år

Välkommen till en mysig sagostund på 
Strandbiblioteket i Sillvik. Högläsning av 
nya och gamla favoriter till ljudet av vågornas 
kluckande och vindens sus.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Liseberg
Måndag 9 juli, kl 13–20
Ungdom, årskurs 6–9

Vi kommer åka till Liseberg. Lunch ingår. 
Anmäl dig till våra aktiviteter från och med 
24 maj. Vårvindens fritidsgård: Anmäl dig 
på fritidsgården. Torslanda fritidsgård: Anmäl 
dig till fritidsledare Linus, 076-117 24 09.

Kostnad: Gratis
Info: Anmälan krävs, se ovan

Öppen scen
Söndag 8 juli, kl 13–14
Alla åldrar

Vi har en mikrofon och en högtalare. Du 
har något du vill visa. Något du läser, sjunger, 
berättar, dansar – något du vill visa med con-
tainerbiblioteket som scen. Alla är välkomna 
men vuxna får delta som publik.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Hallå!? 
Självklart!

Gå på Liseberg  en dag?

Titta  
här nere 

då! 
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Jätten utan hjärta
Tisdag 10 juli
Visning kl 11.30–12 och 14.30–15 
Barn 4–11 år 

En scenisk saga med den muntliga tradi-
tionen, virtuos gitarrmusik och det fysiska 
uttrycket tätt sammanflätade. Musiken 
har Bengt Magnusson skrivit. Sagan har 
sitt ursprung i en romsk folksaga (som 
Suzannes mormor brukade berätta). Håll 
koll på Lekplatsbibliotekets Facebooksida 
eller kontakta oss för aktuell information. 
Fri entré, ingen föranmälan. 

Första visning, kl 11.30–12
Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Andra visning, kl 14.30–15
Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Tecknar- och berättarverkstad
Tisdag 10 juli, kl 13
Från 8 år och uppåt

Nu vässar vi pennorna! I tecknar- och  
berättarverkstaden bygger vi fantasifulla 
historier med hjälp av bilder och text. Här 
får du lära dig hur du kan bygga en historia, 
kunskap om teckning, serier och olika sätt 
att skapa bilder på. Håll koll på vår Face-
booksida eller kontakta oss för information. 

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis, ingen föranmälan 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Sommarboken på  
Strandbiblioteket i Sillvik
Onsdag 11 juli, kl 13
Barn 8–12 år

Vi tipsar varandra om böcker, har skattjakt 
på stranden, gör egna böcker, skriver dikter, 
pysslar, går tipspromenader och mycket annat 
roligt! Vid varje tillfälle har vi en ny rolig 
aktivitet att erbjuda.  Vid regn kan aktiviteter 
komma att ställas in. Håll koll på Strand-
bibliotekets Facebooksida eller kontakta oss 
för aktuell information. Hållplats Sillvik. Fri 
entré, ingen föranmälan 8–12 år.  

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Högläsning
Onsdag 11 juli, kl 14

Kom och lyssna på en bra bok!   
Bibliotekspersonalen väljer en bok som passar 
åldern på de barn som kommer.  

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

En mysig 

stund. 
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Barnteater med  
kultursommarjobb
Onsdag 11 juli kl 14.30–15
Upp till 6 år

Kultursommarjobb bjuder på barnteater och 
i år är det två föreställningar! Dessutom är 
årets tema kärlek vilket kommer visa sig 
starkt igenom båda föreställningarna.Varje 
föreställning är på ca 15 minuter och före-
ställningarna visas upp direkt efter varandra.
Visning för barn 0–2 år kl 14.30 och för 
barn 3–5 år, kl 14.45. Råkar du vara lite 
äldre så gör det absolut ingenting. 

Vid regn förflyttas föreställningarna till 
Torslanda bibliotek. Kontakta Strandbibli-
oteket eller håll koll på Strandbibliotekets 
Facebooksida för information.

Plats: Strandbiblioteket
Kostnad: Gratis
Kontakt: strandbibliotek@ 
vastrahingen.goteborg.se 
Läs mer på: www.facebook.com/ 
strandbibliotek

Invigning Sommarboken
Torsdag 12 juli, kl 14.00–15.30
Barn 8–12 år

Gillar du att läsa? Då är Sommarboken 
något för dig! Vill du träffas och prata 
och tipsa om böcker och få boktips, träffa 
kompisar och fika? Vi ses fyra gånger på 
Lekplatsbiblioteket under sommaren. Alla 
välkomna som är 8–12 år! Kom och fika så 
berättar vi om Sommarboken, tipsar om bra 
böcker som du kan låna med dig hem. 

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Varför gråter pappan 
– Teater Trampolin 
Torsdag 12 juli
Visning kl 11.30–12 och kl 14.30–15
Barn 4–9 år

Varför gråter pappan är en humoristisk, lek-
full och allvarsam föreställning om känslor, 
baserad på Kristina Murray Brodins bok 
med samma namn. Alvdis och Hamsa ser en 
pappa som gråter. Varför gör han det? Har 
någon varit dum? Eller är han bara trött? Han 
kanske har tappat bort något? Cyklat omkull? 
Eller så har han bara ätit alldeles för mycket 
godis! Håll koll på Lekplatsbibliotkets 
Facebooksida eller kontakta oss för aktuell 
information. Fri entré, ingen föranmälan. 

Första visning, kl 11.30–12
Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Andra visning, kl 14.30–15
Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Lästräning
Torsdag 12 juli, kl 11–14

Vi tränar på att läsa tillsammans! Kom när 
du vill mellan kl 11 och 14.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se
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Tecknar- och berättarverkstad
Söndag 15 juli, kl 13
Från 8 år

Nu vässar vi pennorna! I tecknar- och berättar-
verkstaden bygger vi fantasifulla historier 
med hjälp av bilder och text. Här får du lära 
dig hur du kan bygga en historia. Du får lära 
dig mer om teckning, serier och olika sätt 
att skapa bilder på. Vid regn kan aktiviteter 
komma att ställas in. Håll koll på Strandbib-
liotekets Facebooksida eller kontakta oss för 
aktuell information. Hållplats Sillvik. 

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99,  
strandbibliotek@vastrahisingen. 
goteborg.se

Vecka 29              16–22 juli

Min bästis Isa – Sagofen Isadora
Måndag 16 juli, 
kl 11.30–12 och kl 14.30–15
Barn 4–6 år

Isadoras bästis heter Isa. De tycker om 
varandra och leker varje dag. En dag har 
Isa blivit förvandlad till en istapp! Isadora 
får bråttom att reda ut varför och ta reda 
på hur hon ska rädda Isa. Kommer Isadora 
kunna hjälpa Isa? 

Vid regn kan föreställningar och aktiviteter 
komma att ställas in. Håll koll på Strand-
bibliotekets Facebooksida eller kontakta 
oss för aktuell information. Hållplats 
Sillvik. Fri entré, ingen föranmälan.

Första visning, kl 11.30–12
Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Andra visning, kl 14.30–15
Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99,  
strandbibliotek@vastrahisingen. 
goteborg.se

Skara sommarland
Måndag 16 juli, kl 8–19
Ungdom, årskurs 6–9

Vi kommer åka till Skara sommarland för att 
bada och åka karuseller. Lunch ingår. Anmäl 
dig till våra aktiviteter från och med 24 maj. 
Vårvindens fritidsgård: Anmäl dig på fritids-
gården. Torslanda fritidsgård: Anmäl dig till 
fritidsledare Linus, 076-117 24 09. Bussen 
kommer hämta upp och lämna både  
i Torslanda och Biskopsgården.

Kostnad: Gratis
Info: Anmälan krävs, se ovan

Sagostund på stranden 
Fredag 13 juli, kl 14.30
Från 3 år

Välkommen till en mysig sagostund på 
Strandbiblioteket i Sillvik. Högläsning av 
nya och gamla favoriter till ljudet av vågornas 
kluckande och vindens sus.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Lär dig skapa  
fantasifulla  

serier! 
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Tecknar- och berättarverkstad
Tisdag 17 juli, kl 13
Från 8 år

Nu vässar vi pennorna! I tecknar- och 
berättar verkstaden bygger vi fantasifulla 
historier med hjälp av bilder och text. Här får 
du lära dig hur du kan bygga en historia. Du 
får lära dig mer om teckning, serier och olika 
sätt att skapa bilder på. Håll koll på Lekplats-
bibliotekets Facebooksida eller kontakta oss 
för aktuell information. 

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se 

 
Högläsning
Onsdag 18 juli, kl 14
Barn

Kom och lyssna på en bok! Biblioteks-
personalen väljer en bok som passar åldern  
på de barn som kommer.  

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

High adventure zipline
Onsdag 18 juli, kl 13–19
Ungdom, årskurs 6–9

Vi kommer åka till Partille för att klättra, 
tas oss igenom en hinderbana uppe bland 
träden och åka zipline! Lunch ingår. Anmäl 
dig till våra aktiviteter från och med 24 
maj. Vårvindens fritidsgård: Anmäl dig på 
fritidsgården. Torslanda fritidsgård: Anmäl 
dig till fritidsledare Linus, 076-117 24 09.

Kostnad: Gratis
Info: Anmälan krävs, se ovan

Sommarboken på  
Strandbiblioteket i Sillvik
Onsdag 18 juli, kl 13
Barn 8–12 år

Sommarbokenträffar ordnas av bibliotek 
över hela Sverige och handlar om sommar-
läsning. Läsning ska vara roligt och lustfyllt. 
I år är det tema rymden, men det kommer 
förstås handla om mycket annat också. 

Vi tipsar varandra om böcker, har skattjakt 
på stranden, gör egna böcker, skriver dikter, 
pysslar, går tipspromenader och mycket 
annat roligt! Vid varje tillfälle har vi en ny 
rolig aktivitet att erbjuda. 

Vid regn kan aktiviteter komma att ställas 
in. Håll koll på Strandbibliotekets Face-
booksida eller kontakta oss för aktuell infor-
mation. Hållplats Sillvik. Fri entré, ingen 
föranmälan.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99,  
strandbibliotek@vastrahisingen. 
goteborg.se 
Läs mer på: www.facebook.com/ 
strandbibliotek

WOOAH!
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Sommarboken, träff 2
Torsdag 19 juli, kl 14–15.30
Barn 8–12 år

Träff 2 Sommarboken. Dela med dig av 
något bra du läst, fika och gå tipspromenad 
med bokpriser.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Sommarboken, träff 3
Torsdag 26 juli, kl 14–15.30
Barn 8–12 år

Träff 3 Sommarboken. Boktips, fika och så 
skriver vi tillsammans! 

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Lästräning
Torsdag 19 juli, kl 11–14

Vi tränar på att läsa tillsammans! Kom när 
du vill mellan kl 11 och 14.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Nasse hittar en stol 
– Teater Trampolin 
Fredag 20 juli 
Visning kl 11.30–12 och 14.30–15
Från 3 år

Björnen Nasse ser något han aldrig sett 
förut. En stol! Med vad är en stol? Vad 
skall man med en sådan till? Håll koll på 
Lekplatsbibliotekets Facebooksida eller 
kontakta oss för aktuell information. Fri 
entré, ingen föranmälan.

Första visning, kl 11.30–12
Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Andra visning, kl 14.30–15
Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Tecknar- och  
berättarverkstad
Söndag 22 juli, kl 13
Från 8 år

Nu vässar vi pennorna! I tecknar- och 
berättar verkstaden bygger vi fantasifulla 
historier med hjälp av bilder och text. Här 
får du lära dig hur du kan bygga en historia. 
Du får lära dig mer om teckning, serier 
och olika sätt att skapa bilder på. Håll koll 
på Lekplatsbibliotekets Facebooksida eller 
kontakta oss för aktuell information. Fri 
entré, ingen föranmälan. Från 8 år och uppåt.  

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se
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Öppen scen
Söndag 22 juli, kl 13–14
Alla åldrar

Vi har en mikrofon och en högtalare. Du 
har något du vill visa. Något du läser, sjunger, 
berättar, dansar – något du vill visa med con-
tainerbiblioteket som scen. Alla är välkomna 
men vuxna får delta som publik.

Plats: Lekplatsbiblioteket 
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Sagostund på stranden 
Måndag 23 juli, kl 14.30
Från 3 år

Välkommen till en mysig sagostund på 
Strandbiblioteket i Sillvik. Högläsning av 
nya och gamla favoriter till ljudet av vågornas 
kluckande och vindens sus. Från 3 år och upp.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Högläsning
Onsdag 25 juli, kl 14

Kom och lyssna på en bra bok!  
Bibliotekspersonalen väljer en bok som  
passar åldern på de barn som kommer.  

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Vecka 30             23–29 juli

Tecknar- och berättarverkstad
Tisdag 24 juli, kl 13
Från 8 år

Nu vässar vi pennorna! I tecknar- och 
berättar verkstaden bygger vi fantasifulla 
historier med hjälp av bilder och text. Här 
får du lära dig hur du kan bygga en historia. 
Du får lära dig mer om teckning, serier och 
olika sätt att skapa bilder på. Håll koll på 
Lekplats bibliotekets Facebooksida eller  
kontakta oss för aktuell information.  
Fri entré, ingen föranmälan. Från 8 år  
och uppåt.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se
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Workshop i serieteckning 
med Seriestorm
Onsdag 25 juli och  
torsdag 26 juli, kl 11–17
Alla åldrar

Kom och gör serier med Seriestorm. Vi ritar, 
klipper och klistar, gör egna mini-tidningar. 
25 juli och 26 juli drop in kl 11–17.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis 
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Lästräning
Torsdag 26 juli, kl 11–14

Vi tränar på att läsa tillsammans! Kom när 
du vill mellan kl 11 och 14.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Sommarboken på  
Strandbiblioteket i Sillvik
Onsdag 25 juli, kl 13
Barn 8–12 år

Vid varje tillfälle har vi en ny rolig aktivitet 
att erbjuda. Vid regn kan aktiviteter komma 
att ställas in. Håll koll på Strandbibliotekets 
Facebooksida eller kontakta oss för aktuell 
information. Hållplats Sillvik. Fri entré, 
ingen föranmälan 

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se 
Läs mer på: www.facebook.com/ 
strandbibliotek

Bara en liten pingisklubb 
– Sagofen Isadora
Fredag 27 juli
Visning kl 11.30–12 och 14.30–15 
Barn 5–7 år

Föreställningen Bara en liten pingis-
klubb handlar om en mamma som startar en 
pingisklubb i huset. Men vem ska bestämma? 
Och vilka ska få vara med? Vilka regler ska 
gälla? En föreställning om demokrati. Håll 
koll på Lekplatsbibliotekets Facebooksida 
eller kontakta oss för aktuell information. Fri 
entré, ingen föranmälan.

Första visning, kl 11–11.30
Plats: Biskopsgårdens bibliotek,  
Vårväderstorget 3
Kostnad: Gratis 
Kontakt: biskopsgarden.bibliotek@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Andra visning, kl 14.30–15
Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Öppen scen
Söndag 29 juli, kl 13–14
Alla åldrar

Vi har en mikrofon och en högtalare. Du 
har något du vill visa. Något du läser, sjunger, 
berättar, dansar – något du vill visa med con-
tainerbiblioteket som scen. Alla är välkomna 
men vuxna får delta som publik.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Klipp & klistra!



JULI – AUGUSTI | SIDA 21

Sagostund på stranden 
Måndag 30 juli, kl 14.30
Från 3 år

Välkommen till en mysig sagostund på 
Strandbiblioteket i Sillvik. Högläsning av 
nya och gamla favoriter till ljudet av vågornas 
kluckande och vindens sus.  
Från 3 år och uppåt.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

 
Liseberg
Tisdag 31 juli, kl 13–20
Ungdom, årskurs 6–9

Vi kommer åka till Liseberg. Lunch ingår. 
Samling sker på Vårvindens fritidsgård. 
Anmäl dig till våra aktiviteter från och med 
24 maj. Vårvindens fritidsgård: Anmäl dig på 
fritidsgården. Torslanda fritidsgård: Anmäl 
dig till fritidsledare, Linus 076-117 24 09.

Kostnad: Gratis
Info: Anmälan krävs, se ovan

Vecka 31           30 juli–5 augusti

Tecknar- och berättarverkstad
Tisdag 31 juli, kl 13
Från 8 år

Nu vässar vi pennorna! I tecknar- och 
berättarverkstaden bygger vi fantasifulla 
historier med hjälp av bilder och text. Här 
får du lära dig hur du kan bygga en historia. 
Du får lära dig mer om teckning, serier 
och olika sätt att skapa bilder på. Håll koll 
på Lekplatsbibliotekets Facebooksida eller 
kontakta oss för aktuell information. Fri 
entré, ingen föranmälan. Från 8 år och uppåt.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Högläsning
Onsdag 1 augusti, kl 14

Kom och lyssna på en bra bok!   
Bibliotekspersonalen väljer en bok som 
passar åldern på de barn som kommer.  

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se
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Min bästis Isa  
– Sagofen Isadora
Onsdag 1 augusti
Visning kl 11.30–12 och 14.30–15
Barn 4–6 år

Isadoras bästis heter Isa. De tycker om 
varandra och leker varje dag. En dag har Isa 
blivit förvandlad till en istapp! Isadora får 
bråttom att reda ut varför och ta reda på hur 
hon ska rädda Isa. Kommer Isadora kunna 
hjälpa Isa?

Vid regn kan föreställningar och aktiviteter 
komma att ställas in. Håll koll på Strand-
bibliotekets Facebooksida eller kontakta oss 
för aktuell information. Hållplats Sillvik.  
Fri entré, ingen föranmälan.

Första visning, kl 11.30–12
Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Andra visning, kl 14.30–15
Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Avslutning med  
Sommarfritidsgården
Fredag 3 augusti, kl 14–20
Från 12 till 20 år

Vi avslutar Sommarfritdsgården med musik, 
grill och chill! 

Plats: Svarte mosse, Flygvädersgatan 6
Kostnad: Gratis

Sagostund på Stranden 
Fredag 3 augusti, kl 14.30
Från 3 år

Välkommen till en mysig sagostund på 
Strandbiblioteket i Sillvik. Högläsning av 
nya och gamla favoriter till ljudet av vågornas 
kluckande och vindens sus.  
Från 3 år och uppåt.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

POP UP bygglek 
– Flunsåsparken
Söndag 5 augusti, kl 12–16
Alla åldrar

POP UP bygglek är en rullande bygglekplats 
som åker runt till olika platser och miljöer i 
Göteborg. Här erbjuds barn och unga möj-
ligheten att få skapa och bygga med riktiga 
verktyg och med olika material. På plats finns 
pedagoger som kan instruera och inspirera. 
Välkomna alla åldrar, det är gratis!  

Plats: Sockenvägen 24
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 62 68, popupbygglek@
vastrahisingen.goteborg.se

FOTOGRAF: LISA MARIE BENGTSSON 
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Sagostund på stranden 
Måndag 6 augusti, kl 14.30
Från 3 år

Välkommen till en mysig sagostund på 
Strandbiblioteket i Sillvik. Högläsning av 
nya och gamla favoriter till ljudet av vågornas 
kluckande och vindens sus. 

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Tecknar- och berättarverkstad
Tisdag 7 augusti, kl 13
Från 8 år

Vi bygger fantasifulla historier med hjälp av 
bilder och text. Här får du lära dig hur du 
kan bygga en historia. Du får lära dig mer 
om teckning, serier och olika sätt att skapa 
bilder på. Håll koll på Lekplatsbibliotekets 
Facebooksida eller kontakta oss för info. 

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Vecka 32        6–12 augusti

Sommarboken på 
Strandbiblioteket i Sillvik
Onsdag 8 augusti, kl 13
Barn 8–12 år

Sommarbokenträffar ordnas av bibliotek över 
hela Sverige och handlar om sommarläsning. 
Läsning ska vara roligt och lustfyllt. I år är 
det tema rymden, men det kommer förstås 
handla om mycket annat också. Vi tipsar 
varandra om böcker, har skattjakt på stranden, 
gör egna böcker, skriver dikter, pysslar, går 
tipspromenader och mycket annat roligt! 
Vid varje tillfälle har vi en ny rolig aktivitet 
att erbjuda. Vid regn kan aktiviteter komma 
att ställas in. Håll koll på Strandbibliotekets 
Facebooksida eller kontakta oss för aktuell 
information. Hållplats Sillvik. Fri entré, 
ingen föranmälan.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@ 
vastrahisingen.goteborg.se 
Läs mer på: www.facebook.com/ 
strandbibliotek 

Bara att 
dyka upp! 

FOTOGRAF: JAKOB SÄW
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Högläsning
Onsdag 8 augusti, kl 14

Kom och lyssna på en bra bok!  Biblioteks-
personalen väljer en bok som passar åldern på 
de barn som kommer.  

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Avslutning Sommarboken
Torsdag 9 augusti, kl 14.00–15.30
Barn 8–12 år

Avslutning Sommarboken Vi ser tillbaka på 
läs-sommaren, pratar böcker och äter tårta. 
Avslutningslotteri! För dig som är 8–12 år.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Lästräning
Torsdag 9 augusti, kl 11–14

Vi tränar på att läsa tillsammans! Kom när 
du vill mellan kl 11 och 14.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Sagostund på stranden 
Fredag 10 augusti, kl 14.30
Från 3 år

Välkommen till en mysig sagostund på 
Strandbiblioteket i Sillvik. Högläsning av 
nya och gamla favoriter till ljudet av vågornas 
kluckande och vindens sus. 

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Tecknar- och berättarverkstad
Söndag 12 augusti, kl 13
Från 8 år

Nu vässar vi pennorna! I tecknar- och 
berättarverkstaden bygger vi fantasifulla 
historier med hjälp av bilder och text. Här 
får du lära dig hur du kan bygga en historia. 
Du får lära dig mer om teckning, serier 
och olika sätt att skapa bilder på. Håll koll 
på Lekplatsbibliotekets Facebooksida eller 
kontakta oss för aktuell information.

Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Öppen scen
Söndag 12 augusti, kl 13–14
Alla åldrar

Vi har en mikrofon och en högtalare. Du 
har något du vill visa. Något du läser, sjunger, 
berättar, dansar. Alla är välkomna, men 
vuxna får delta som publik.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se
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Vecka 33       13–19 augusti

Bara en liten pingisklubb
– Sagofen Isadora
Måndag 13 augusti 
Visning kl 11.30–12  
och kl 14.30–15
Barn 5–7 år

Föreställningen Bara en liten pingis-
klubb handlar om en mamma som star-
tar en pingisklubb i huset. Men vem ska 
bestämma? Och vilka ska få vara med? 
Vilka regler ska gälla? En föreställning om 
demokrati. Håll koll på Lekplatsbibliotekets 
Facebooksida eller kontakta oss för aktuell 
information. Fri entré, ingen föranmälan. 

Första visning, kl 11.30–12
Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Andra visning, kl 14.30–15
Plats: Strandbiblioteket i Sillvik,  
Lillebyvägen 155
Kostnad: Gratis
Kontakt: 079-068 03 99, strandbibliotek@
vastrahisingen.goteborg.se

Högläsning
Onsdag 15 augusti, kl 14

Kom och lyssna på en bra bok! Bibliotekets 
personal väljer en bok som passar åldern på 
de barn som kommer.  

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Europride: Mian Lodalen
Torsdag 16 augusti, kl 18–19.30
Alla åldrar

Bibblan firar Europride med att välkomna 
en av Sveriges mesta och bästa feminister, 
debattörer, folkbildare och HBTQ-aktivis-
ter. Mian Lodalen är såklart också författare 
och har sedan den skönlitterära debuten 
Smulklubbens skamlösa systrar 2003 skrivit 
både romaner och facklitteratur. Förra året 
debuterade hon igen, denna gång i den 
lättlästa genren. Första natten handlar om 
den spirande förälskelsen mellan två unga 
tjejer och deras komma ut-historia. Nu har 
uppföljaren släppts. Vi två mot världen är 
rykande färsk och Mian kommer till bibb-
lan för att berätta om sitt skrivande, lättläst 
litteratur med HBTQ-tema och svensk 
regnbågshistoria. 

Plats: Biskopsgårdens bibliotek,  
Vårväderstorget 3 
Kostnad: Gratis 
Kontakt: 031-366 61 00 biskopsgarden.
bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se

Sista chansen 

för sagofen 

Isadora!

Lästräning
Torsdag 16 augusti, kl 11–14

Vi tränar på att läsa tillsammans! Kom när 
du vill mellan kl 11 och 14.

Plats: Lekplatsbiblioteket,  
Badvädersgatan 7–9
Kostnad: Gratis
Kontakt: lekplatsbiblioteket@ 
vastrahisingen.goteborg.se
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POP UP bygglek 
– Jubileumsparken
Fredag 17 augusti, kl 13–16
Alla åldrar

POP UP bygglek är en rullande bygglekplats 
som åker runt till olika platser och miljöer i 
Göteborg. Här erbjuds barn och unga möj-
ligheten att få skapa och bygga med riktiga 
verktyg och med olika material. På plats finns 
pedagoger som kan instruera och inspirera. 
Välkomna alla åldrar, det är gratis!  

Plats: Frihamnen 3
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 62 68, popupbygglek@
vastrahisingen.goteborg.se

Vecka 35            27 augusti

Sommarboken – avslutning
Måndag 27 augusti, kl 12–14 
Barn 8–12 år

Avslutning för Sommarboken, bokklubben 
för dig mellan 8 och 12 år. Vi fikar och bok-
tipsar varandra.

Plats: Biskopsgårdens bibliotek,  
Vårväderstorget 3 
Kostnad: Gratis 
Kontakt: 031-366 61 00 biskopsgarden.
bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se

Sommarboken  
– avslutningskalas
Fredag 17 augusti, kl 13–14
Barn 8–12 år

Du som varit med i Sommarboken är  
välkommen på vårt avslutningskalas  
fredag 17 augusti.

Plats: Amhults Torg 7
Kostnad: Gratis
Kontakt: 031-366 62 68,  
torslanda.bibliotek@vastrahisingen.
goteborg.se
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Aktiviteter
Läger, händelser och mötesplatser  
för hela eller delar av sommaren
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Fritidsaktiviteter

Öppna seglingar med  
Torslanda sjöscouter
Vi bjuder in barn och vuxna att kostnads-
fritt delta i våra öppna seglingar under 
sommarlovet. Seglingarna utgår från vår 
anläggning i Sanden, Torslanda. Sim-
kunnighet är ett krav, målsman ansvara för 
de yngre barnen. Vi ses tisdagar klockan 
18–20, vecka 25–33.

Ålder: Barn och vuxna
Period: Tisdagar 18 juni–14 augusti
Kostnad: Gratis
Plats: Sanden, Torslanda

Kontakt
Adress: Torslanda sjöscoutkår,  
Sandenvägen 60
Mejl: torslandasjo@gmail.com

Bygglekplatsens skate-  
och byggskola
Kom och testa på att åka skateboard och 
bygga skateboardhinder på Bygglekplatsen. 
På plats finns två erfarna skateboardåkare. 
Det kommer att finnas möjlighet att låna 
skateboards och hjälmar men i begränsat 
antal, så ta gärna med egen utrustning om 
du har.

Ålder: Alla åldrar 
Period: 20–21 juni, 25–28 juni, 2–5 juli, 
6–9 augusti. Kl 13–17 alla tillfällen.
Kostnad: Gratis
Plats: Badvädersgatan 7–9

Kontakt
Adress: Bygglekplatsen,  
Badvädersgatan 7–9
Mejl: anton.josephson@ 
vastrahisingen.goteborg.se

Nycirkusskola med  
Cirkus Cirkör
Kom och träna nycirkus med Cirkus Cirkör! 
Det kommer att bli en spännande vecka med 
chans att testa ett flertal av den moderna cir-
kusens discipliner och möjlighet att fördjupa 
dig inom ditt favoritområde. På fredagspasset 
avslutar vi med en liten uppvisning för nära 
och kära. Gratis för alla. Boka på  
www.storateatern.se eller 031-368 32 99.

Ålder 6–8 år 
Vecka 26 – pass 1 kl 9–11.30  
Vecka 26 – pass 2 kl 12.30–15.00

Ålder 8–11 år 
Vecka 27 – pass 1 kl 9–11.30 
Vecka 28 – pass 1 kl 9–11.30

Ålder 11–16 år 
Vecka 27 – pass 1 kl 12.30–15.00
Vecka 28 – pass 2 kl 12.30–15.00

Period: Vecka 26–28
Kostnad: Gratis 
Plats: Sjumilahallen, Biskopsgården

Kontakt 
Hemsida: www.storateatern.se
Telefon: 031-368 32 99

Utomhusklättring
Följ med Fritid på en spännande utom-
husklättring. All utrustning och utbildning 
får vi på plats. Anmäl dig från och med 24 
maj. Vårvindens fritidsgård: Anmäl dig på 
fritidsgården. Torslanda fritidsgård: Anmäl 
dig till fritidsledare Linus, 076-117 24 09.

Period: 25 juli samt 1 augusti, heldag
Kostnad: Gratis
Plats: Svarte mosse



Perfekta tillfällen 
att träffa nya 
kompisar och 

testa något nytt! 
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Dansläger 10–13 år
Gillar du att dansa? Kom på sommarlovsdans 
tillsammans med kulturskolans unga ledare! 
Under fyra dagar får du prova på att dansa 
streetjazz. Roliga övningar och lekar
varvas med koreografi till modern musik. 
Anmälan krävs och det finns begränsat antal 
platser. Lunch ingår.

Anmäl dig senaste 27 juli till  
sommaranmalan@lundby.goteborg.se  
I anmälan anger du ”Dansläger Vingen”, ditt 
namn, ålder, kontaktuppgift till vårdnadshavare 
och eventuell specialkost. Du kommer få ett 
bekräftelsemejl innan aktiviteten drar igång. 

Ålder: 10–13 år 
Period: 13–16 augusti, kl 10–15 
Kostnad: Gratis
Plats: Kulturhuset Vingen, Amhults torg 7 

Friidrottsskola med Geesguud
Aktiviteterna genomförs oavsett väder. Kom 
med sköna kläder! Vi ses måndagar mellan 
klockan 14 och 17 under vecka 26–29.  
Vi bjuder på frukt och dryck. 

Ålder: 6–15 år
Period: 25 juni, 2 juli, 9 juli och 16 juli 
Kostnad: Gratis
Plats: Svarte mossens fotbollsplaner  
vid Motionscentralen 
Klädsel: Sköna mjuka kläder eller  
gymnastikkläder och sköna skor

Kontakt och anmälan
Huvudledare: Mohammed Ali,  
073-766 78 88
Hjälpledare: Camilla Karlsson, 
070-466 70 26

Gratis simundervisning  
för ungdomar
Är du mellan 13 och 19 år och vill lära dig 
simma? Svenska Livräddningssällskapet 
(SLS) i Göteborg anordnar gratis simunder-
visning i sommar. Det är totalt 10 lektioner 
mellan 14 och 29 juni, med två lediga dagar 
(torsdag 21 juni och fredag 22 juni). För att 
vara med behöver du anmäla dig på  
www.slsgoteborg.se

Ålder: 13–19 år
Period: 14–29 juni
Kostnad: Gratis
Plats: Sörredsbadet, Sörredsbadet 20 
Närmsta hållplats: Volvo City
Anmälan: www.slsgoteborg.se  
(Registrera dig först och sök sedan  
på VSS)

Kontakt
Adress: Sörredsbacken 20, Göteborg
Mejl: info@slsgoteborg.se 
Telefon: 031-46 66 00  
(telefontid: måndagar–torsdagar kl 8–12)

Välkommen med din anmälan!  



SIDA 30 | BOLLSPORTER

Bollsporter

Prova på tennis i Biskopsgården
Kom och prova på tennis! Hisingens tennis-
klubb erbjuder gratis tennis i Biskopsgården 
för dig mellan 6 och 15 år. Från juni och 
fram till augusti kan du prova på tennis 
med instruktör och gratis lån av bollar och 
tennisrack. Bara att komma förbi!

Ålder: 6–15 år (6 år med målsman)
Period: 11 juni–24 augusti  
(mån–fre, kl 11–16)
Kostnad: Gratis
Plats: Tennisbanorna vid Länsmans-
gårdens idrottsplats

Kontakt
Adress: Hisingens tenniskklubb,  
Temperaturgatan 74
Mejl: hisingenstk.christer@comhem.se 
Telefon: 076-427 76 51

Fotbollsskola med Geesguud
Aktiviteterna genomförs oavsett väder.  
Kom med sköna kläder! Vi ses tisdagar och 
torsdagar mellan klockan 14 och 17 under  
vecka 26–29. Vi bjuder på frukt och dryck. 

Ålder: 6–15 år 
Period: Vecka 26–29 (26/6, 28/6, 3/7, 
5/7, 10/7, 12/7, 17/7, 19/7) 
Klädsel: Sköna mjuka kläder eller  
gymnastikkläder och sköna skor
Kostnad: Gratis 
Plats: Svarte mossens fotbollsplaner  
vid Motionscentralen

Kontakt och anmälan
Huvudledare: Gibril Idle,  
076-068 57 67
Hjälpledare: Qasim Mohamed,  
073-876 29 76
Hjälpledare: Zaki Mohamed,  
070-726 45 86

Västra Hisingen  
Basketbollklubb
Ta med en kompis, gympakläder och dyk 
upp och lira. Du behöver inte anmäla dig! Vi 
ser till att du får bra träning oavsett om du är 
nybörjare eller proffs. Basket är superlätt att 
komma igång med – stor boll, du får använda 
båda händerna och har ingen jobbig målvakt 
i vägen. Det blir många tävlingar och mycket 
spel. Tjej eller kille spelar ingen roll, alla är 
lika välkomna. Och alla har vi varit nybörjare 
någon gång.

Vi spelar måndagar, onsdagar och fredagar 
under vecka 25–33. För barn upp till 12 år 
spelar vi mellan klockan 10 och 12. Från 13 
år och upp spelar vi mellan klockan 14 och 16. 

Ålder: Barn och ungdom
Period: 18 juni–17 augusti 
(måndag, onsdag och fredag,  
kl 10–12 och kl 14–16)
Kostnad: Gratis
Plats: Sjumilahallen

Kontakt
Adress: Västra Hisingens basket,  
Friskväderstorget 13
Kontakt: Araz Perwizie
Mejl: araz@vhbasket.se
Telefon: 073-550 07 84
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Fotbollsturnering 
Fotbollsturnering vid Svarte mosse i två 
dagar (gruppspel och slutspel). Anmäl dig 
till våra aktiviteter från och med 24 maj. 
Vårvindens fritidsgård: Anmäl dig på fritids-
gården. Torslanda fritidsgård: Anmäl dig till 
fritidsledare Linus, 076-117 24 09.

Ålder: Från 12 till 20 år
Period: 23–24 juli, kl 14–18 (vecka 30) 
Kostnad: Gratis
Info: Anmälan krävs, se ovan

Mer roliga aktiviteter!

Barn med hund 6–15 år
Tycker du det är spännande med hundar? 
Vi erbjuder hundaktiviteter för barn och 
unga med funktionsvariationer. Vi lär känna 
trygga hundar och testar på bland annat 
agility och apportering. Vi äter lunch, leker 
och har kul. Är barn eller ungdom i behov 
av assistent får föräldrar ordnad detta. För-
anmälan krävs, sista datum för anmälning 
är 16 juni.

Ålder: 6–15 år 
Period: Tisdag, onsdag och torsdag, 
veckorna 28–29, kl 9.30–14 
Kostnad: Gratis
Plats: Torslanda, Sandens hundskola

Kontakt
Anmälan: Senast 16 juni till solveig. 
wahlstrom@vastrahisingen.goteborg.se

Skrivarläger för dig  
mellan 8 och 12 år
Lär dig skriva med skrivpedagogen Agnes 
Hillert. Välj att vara med en eller flera  
av dagarna. 

Ålder: 8–12 år
Period: 25, 26 och 28 juni, kl 14–16
Kostnad: Gratis
Plats: Torslanda bibliotek, Amhults Torg 7

Kontakt
Telefon: 031-366 50 60 
Anmälan: torslanda.bibliotek@ 
vastrahisingen.goteborg.se 

Kontakt
Adress: Fritid Västra Hisingen,  
Flygvädersgatan 6
Hemsida: www.goteborg.se/ 
varvindensfritidsgard

Testa på  hundträning!
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Skrivarläger 10–13 år
Kom och skriv tillsammans med kultur-
skolans unga ledare. Begränsat antal platser. 
Anmälan: senast 22 juni till sommaranmalan@
lundby.goteborg.se I anmälan skriver du 
”Skrivarläger Vingen”, ditt namn, ålder, 
kontakt uppgift till vårdnadshavare, special-
kost. Bekräftelsemejl kommer innan  
aktiviteten drar igång. Lunch ingår.

Ålder: 10–13 år
Period: 2–6 juli, kl 10–15,
Kostnad: Gratis
Plats: Kulturhuset Vingen,  
Amhults torg 7

Kontakt
Anmälan: Senast 22 juli till  
sommaranmalan@lundby.goteborg.se

Wordup! 10–3 år
Vill du lära dig skriva egna låtar? Under 
fyra dagar får du skriva, skapa, sjunga och 
spela musik. Du får delta i olika workshops 
där du uppmuntras till att uttrycka dig 
skriftligt och rytmiskt. Bli inspirerad till 
kreativt skapande med text och musik i 
fokus och få mod till att skapa texter, sätta 
ton på dem och framföra dem. Antalet 
platser är begränsat, anmäl dig senast 27 juli. 
Kontakt och anmälan: sommaranmalan@
lundby.goteborg.se I anmälan anger du 
”Wordup”, ditt namn, ålder, kontaktuppgift 
till vårdnadshavare, specialkost. Bekräftelse-
mejl kommer innan aktiviteten drar igång. 
Lunch ingår.

Ålder: 10–13 år
Period: 13–16 augusti, kl 10–15
Kostnad: Gratis
Plats: Kulturhuset Vingen, Amhults torg 7

Kontakt
Adress: Kulturhuset Vingen,  
Amhults torg 7
Anmälan: sommaranmalan@lundby.
goteborg.se 

Campingläger
Mellan 11 och 12 juli åker vi och campar!  
Anmäl dig till våra aktiviteter från och med 
24 maj. Vårvindens fritidsgård: Anmäl dig på 
fritidsgården. Torslanda fritidsgård: Anmäl 
dig till fritidsledare Linus, 076-117 24 09.

Ålder: Du som går årskurs 6–9
Period: 11–12 juli
Kostnad: Gratis
Plats: Göteborg med omnejd 
Info: Anmälan krävs, se ovan

Kontakt
Adress: Fritid Västra Hisingen,  
Daggdroppegatan 3
Hemsida: www.goteborg.se/ 
varvindensfritidsgard

Lajv dagläger 10–13 år
Gillar du att använda fantasin och klura ut 
gåtor? Lajv är levande rollspel i en påhittad 
verklighet där alla spelare har en roll som ska 
gestaltas så trovärdigt som möjligt. Miljön är 
en medeltida fantasivärld där det finns magi-
ker, alver och andra sagoväsen. Vi kommer 
att vara i Hisingsparken. Detaljer får du när 
du anmäler dig. Antalet platser är begränsat.  
 
Kontakt och anmälan:  
kontakt@vastmarkenlajv.se  
I anmälan anger du ”Sommarlovslajv + datum 
du vill delta”, ditt namn, mobilnummer, 
kontakt uppgift till vårdnadshavare, special-
kost och information om deltagaren går 
hem själv eller inte. Bekräftelsemejl kommer 
innan aktiviteten drar igång. Lunch ingår.

Ålder: 10–13 år 
Period: Välj ett av följande datum: 18 
juni, 19 juni, 20 juni och 21 juni, kl 10–15,
Kostnad: Gratis
Plats: Hisingsparken

Kontakt
Anmälan: kontakt@vastmarkenlajv.se
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Sommarlov på Bygglekplatsen
Bygglekplatsen är en öppen kreativ verk-
samhet med utbildad personal. Här finns 
mycket material för barn att bygga med och 
lekredskap att leka med. Träkojor, smyck-
en, lådbilar ... endast fantasin sätter dina 
gränser! Mellan klockan 13 och 17 bygger 
vi tillsammans. Passar alla. 

Ålder: Alla åldrar
Period: 8 juni–19 augusti
Öppettider: Måndag–söndag, kl 11–17 
(fredagar stängt)
Kostnad: Gratis
Plats: Badvädersgatan 7–9

Kontakt 
Adress: Badvädersgatan 7–9
Mejl: bygglekplats@vastrahisingen.
goteborg.se
Telefon: 031-366 63 33
Följ oss på Facebook och Instagram!

Västra Hisingen Streetfotboll
Under sommarlovet kommer Fritid Västra 
Hisingen ha en uppblåsbar fotbollsplan som 
flyttar runt i Göteborg där man kan spela 
streetfotboll. Vart vi kommer vara och när 
hittar du på vår Instagram: @vhstreetfotboll

Kontakt
Mejl: valon.shabani@vastrahisingen.
goteborg.se

Mötesplatser sommaren 2018 

POP UP bygglek, 2–15 år
På skolloven åker Bygglekplatsen även runt 
till olika mötesplatser i Göteborg med en 
skåpbil fylld med verktyg och byggmaterial. 
Körschemat hittar du på:  
kalendarium.goteborg.se  
och på vår Instagram: popupbygglek

POP UP bygglek är en rullande bygglekplats 
som ger barn möjlighet att snickra, bygga 
och skapa med olika material och verktyg. 
Vi dyker upp på olika platser i Göteborg, 
exempelvis Plikta parklek, Jubileumsparken, 
Positivparken, Sillviks badplats, Blå stället, 
Hammarkullen med flera.

Ålder: Alla åldrar
Period: Vecka 25–33,  
tisdag–torsdag, kl 12–15
Kostnad: Gratis

Kontakt
Mejl: popupbygglek@vastrahisingen.
goteborg.se
Hemsida: www.kalendarium. 
goteborg.se
Instagram: instagram.com/ 
popupbygglek
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Sommarfritidsgård med  
Fritid Västra Hisingen
I sommar kommer vi ha en sommarfritids-
gård uppe i Svarte mosse för dig som går i 
årskurs 6 och vidare upp till 20 år. Vid regn 
så är vi på Vårvindens fritidsgård. Följ oss 
på Facebook och Instagram för att hålla dig 
uppdaterad. 

Ålder: Ungdom
Period: Vecka 26–31, mån–ons  
kl 14–20 och tor–fre kl 11–17
Kostnad: Gratis
Plats: Flygvädersgatan 6 
Hållplats: Friskväderstorget

Kontakt
Vårvinden Facebook: www.facebook.
com/varvindensfritidsgard
Vårvinden Instagram: @varvinden
Torslanda Facebook: www.facebook.
com/torslanda.fritidsgard
Torslanda Instagram: @torslandafritid

Bonnier Hoops
Basket, läsning, workshops och roliga aktivi-
teter hela sommaren – mitt i Biskopsgården.
Alla är välkomna och det är gratis!  
 
Samverkanspartners: Bonnier, Bokmässan, 
Göteborgs Stad SDF Västra Hisingen,  
Polisen, BRIS, Göteborg & Co, Svenska
basketbollsförbundet, Västra Hisingen  
basket, Bostadsbolaget m.fl.

Var: Svarte mosse, Flygvädersgatan 
När: Start 18 juni och sedan hela
sommarlovet måndag–fredag kl 11–21,
lördagar 15–21

Strandbiblioteket
Under sommaren kommer vi att ha ett 
strandbibliotek i Sillvik. Vi erbjuder barn och 
barnfamiljer flera olika skapande aktiviteter 
kopplade till läsning, bland annat sago-
stunder, boktipsdagar och barnteater. För mer 
information besök vår Facebooksida Strand-
biblioteket i Sillvik.

Ålder: Barn 
Period: Hela sommaren
Öppettider: Alla dagar, kl 11–17
Kostnad: Gratis
Plats: Lillebyvägen 155 
Läs mer på: www.facebook.com/ 
strandbibliotek

Lekplatsbiblioteket
Tycker du om böcker? På Lekplatsbiblioteket 
i Långströmsparken erbjuder vi flera roliga 
aktiviteter kopplade till läsning såsom bok-
tips och boksamtal för barn och ungdomar.

Ålder: Barn 
Period: Hela sommaren
Öppettider: Alla dagar, kl 11–17
Kostnad: Gratis
Plats: Badvädersgatan 7–9

Alla är  
välkomna!
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Street Games-turné genom  
staden under sommaren
Street Games är gratis prova på-aktiviteter 
för alla åldrar som lokala föreningar erbjuder. 
Provar man tre aktiviteter får man gratis 
fika och vid sex aktiviteter får man en Street 
Games-t-shirt helt gratis! Kom precis som 
du är. Alla ska med och allt är gratis!

Föreningar i närområdet arrangerar hän-
delsen i samarbete med Västra Götalands 
Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna 
Västra Götaland och Göteborgs Stad.

Period:  
3 augusti Vårväderstorget
5 augusti Camp Nou
(bostadsområde ovanför Sjumilaskolan)
11 augusti Långströmsgatan
17 augusti Vårväderstorget
Tid: Kl 14–20 alla tillfällen

Kontakt 
Hemsida: www.streetgames.se
Kontakt: Hanna Johansson  
Telefon: 070-926 58 82
Facebook: Streetgames Göteborg
Västra Hisingen
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www.kalendarium.goteborg.se

Glad 
sommar!

Tips! Du hittar alla 
roliga sommar-
aktiviteter här.
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