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Sommaren kommer inte bli som vanligt då vi har en pandemi i 
landet att ta hänsyn till.  
Inom stadsdelen har vi ändå tillsammans med föreningslivet, 
fritidsverksamheten och kulturskolan tagit fram aktiviteter för 
barn och unga som vi hoppas kommer att kunna genomföras.  
Alla aktiviteter i foldern är gratis! Vissa aktiviteter kräver 
anmälan! Antal deltagare beräknas utefter de olika aktiviteterna 
och ledare. 
Med anledning av Covid-19 är det viktigt att vi följer de 
rekommendationer som föreligger för hur vi ska vara mot 
varandra.  
Tänk på att tvätta händerna, hålla avstånd till varandra, 
hosta och nys i armvecket, använd egen märkt vattenflaska 
till alla aktiviteter och framför allt stanna hemma om du är 
sjuk. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-

och-unga/  

 

 

Detta händer i föreningslivet 

Sommarträna som en bandyspelare på 

Ruddalen  7-14 år  

22-26 juni och 13-17 juli måndag-fredag kl. 9-13.  
Samling 8.45 måndag vid klubbstugan.  
Sommarträning så som bandyspelare gör under vägledning av 
spelare från SK Höjden. Fysisk träning med fokus på funktionell 
styrka, balans och uthållighet som passar alla samt roliga lekar 
med bollar, klubbor och andra redskap. Allt sker utomhus men 
under tak vid behov. Låna utrustning utom skor och kläder. Har 
du egen innebandyklubba så ta gärna med den. 
Enklare mellanmål serveras varje dag.   
Anmälan via webbformulär: forms.gle/qMQNyN397sNNZQDX6 
eller e-post: sommarfys@skhojden.se  
Plats: Ruddalens Idrottscentrum, Hållplats Musikvägen 

 SK Höjden Göteborg 
www.facebook.com/events/288069175686771/  
www.laget.se/skhojden  
 

En dag i stallet 7-12 år  

Lördag 8 augusti kl. 9-14.30  
För nybörjare som aldrig ridit och vill pröva att vara en dag i 
stallet. Du får lära dig att sköta hästar, ha teori, prova på att rida 
på ponnyhästar och mycket mer. Du får fika och lättare lunch. 
Hjälm och väst finns att låna och hjälpledare finns på plats.  
Anmälan: till info@langebergark.se  
(namn, ålder, skola, adress och telefon)  
Plats: Långebergs Bygata 3. Hållplats: Köpcentrum 421  
Arrangör: Långeberga Ridklubb 
idrottonline.se/langebergaRK-Ridsport/   

 

Innebandy på Näset 

Veckorna 25-28, måndag-fredag 
Kl. 11-12.30 för er födda 2010-2013 
Kl. 12.30-14 för er födda 2006-2009 
Med fart och glädje ger vi alla möjlighet att testa på innebandy i 
vår Sommarskola vid vår sarg i Näset  
Anmälan: via hemsidan www.fibk.se 
Plats: Britta Lisas Gata, Hållplats: Brungatan, Hammarvägen 

Kontakt: kansli@fibk.se       Frölunda Innebandyklubb 

 

Livräddarläger på Askimsbadet från 10 år 

Måndag 10 augusti – fredag 14 augusti kl. 10-15 
En vecka fylld med livräddning, första hjälpen, simning och 
nya vänner. Få fördjupad kunskap om livräddning, första 
hjälpen och simning i och vid öppet vatten. Vi är en del i 
vattnet och en del på land under fem timmar per dag i fem 
dagar. Lär dig paddla bräda, rädda någon i öppet vatten och 
gå en lättare första-hjälpen-bana.  
Förkunskaper: 200 meter bröstsim och 50 meter ryggsim.  
 

Vattensäkerhetsutbildning på Askimsbadet 

för hela familjen 

Anmälan till en av följande dagar 23/6 kl.15-17,  
25/6 kl. 17-19, 26/6 kl. 11-13 (datum och tid kan komma att 
ändras). 
Lär dig om hur du badar säkert! Två timmar information om 
förebyggande livräddning men också hur du kan hjälpa dig 
själv och andra om en olycka inträffar. Vi upptäcker 
badplatsen tillsammans och de praktiska övningarna sker 
utomhus på land. Det blir en rolig utbildning med mycket 
viktig kunskap för din egen och andras säkerhet 
 

Prova på simskola för familjen 

10-14 augusti I en förlängning av 

Vattensäkerhetsutbildningen kommer en prova på simskola 

erbjudas för vuxna, och barn från 5 år. Information om plats 

och tider samt anmälan meddelas senare.  

 

Plats: Askimsbadet. Hållplats: Askimsbadet.  
Samling varje dag vid Blåmusslan.  
Kontakt: info@slsgoteborg.se tfn: 031-46 66 00  
Anmälan: www.slsgoteborg.se  
Arrangör: Svenska livräddningssällskapet Göteborg  

Övrig verksamhet inom Kultur 

och Fritid 

Club Kvadrat goes summer  6–15 år 

15 juni-14 augusti 
Positivparken, 1200kvadrat och runt om i Stadsdelen 
Askim-Frölunda-Högsbo 
Under sommarlovets alla veckor finns ungdomsledare i 
Kvadrat på plats och producerar aktiviteter. Du kan själv 
komma med önskemål om vad du vill hitta på. Det kan bli allt 
ifrån Kpop, fotbolls- eller basketturnering, pyssel, olika former 
av dans, lekar, massa olika sporter, måla, vattenkrig, 
skattjakt och mycket annat kul. Club Kvadrat finns på plats i 
parken varje vardag och på eftermiddagarna blir det 
aktiviteter vid basketplanen 1200 Kvadrat för dig som är lite 
äldre. För mer information om aktiviteterna.  

 Lov och fritidsverksamhet Askim-Frölunda-Högsbo på 
Facebook 
 
 

Kulturplaneternas utflykter       10 år och uppåt 

Vecka 25–33 tisdag-fredag 
Samling varje dag vid Lindens fritidsverksamhet i 
Positivparken, Positivgatan 5 
Under sommarlovets alla veckor gör vi utflykter tillsammans. 
Gillar du fiska, paddla, spela minigolf eller spela Laserdome? 
Då är Kulturplaneternas utflykter helt rätt aktivitet för dig. Det 
bästa är att du själv kan vara med och påverka vad vi skall 
hitta på och allt är helt gratis. För mer information om varje 
veckas utflyktsmål  

 Lov och fritidsverksamhet Askim-Frölunda-Högsbo på 
Facebook 
Anmälan måndag samma vecka som aktiviteten är till 
kulturplaneterna@afh.goteborg.se 
eller 0736-66 06 86 telefontid måndagar kl. 11-18. 
Arrangör: Fritidsverksamheten i Askim-Frölunda-Högsbo 
 
 

Trollkarlar och äventyr  11-14 år 

15-18 juni 

Samling vid Lindens fritidsverksamhet (Positivgatan 5)   

kl. 11 varje dag och beräknar vara tillbaka ca 16. 

En verksamhet som riktar sig till barn och unga som föredrar 

att befinna sig i mindre grupper och där intresset för Science 

fiction och naturen är det gemensamma. Det blir dagar fulla 

av äventyr, vänner, fantasi och utmaningar.  

Äventyr bland trollkarlar och pilbågar i skogen eller på 

scavenger hunt bland tång och krabbor i havet. Inspiration 

från kända böcker och filmer såsom Harry Potter, Sagan om 

ringen, Stranger Things och kanske till och med The Hunger 

Games.  

Alla som vill får ta med sig passande rekvisita tex trollstavar, 

hattar eller mantlar. 

Anmälan/information: Sara, tfn: 0707-855864 eller 

sara.sivertsson@afh.goteborg.se 

Arrangör: Fritidsverksamheten i Askim-Frölunda-Högsbo 

 

 

NORMFRI  12-15 år 

22-26 juni 
NORMFRI är sommarlovshäng för unga hbtq+personer. Hit 
kan du komma som är hbtq+, funderar över din könsidentitet 
eller sexuella identitet och vill hänga med andra unga 
hbtq+personer.  
Vi träffas och skapar, odlar, spelar maffia, prövar 
improvisationsteater, grillar, spelar kubb och annat kul. Mer 
information om tid och plats kommer vid anmälan. 
Anmälan/information: Emina tfn: 073-666 05 21 eller 
emina.ajanovic.halalkic@afh.goteborg.se 
Arrangör: Fritidsverksamheten i Askim-Frölunda-Högsbo 

 

 

Modern marching Drums 10-16 år 

15–17 juni med ledare från Göteborg Drum Corps 
Trummor på Pilens fritidsgård Askims Pilegårdsväg 25. 
Prova på trummor/slagverk för dig som inte spelat tidigare 
kl 10–12.30 
Trummor/ slagverk för dig som spelat tidigare kl 13–17 
Spela på olika slags trummor som virvel, bas och cymbal. På 
dessa instrument spelar vi funkiga groover i kombination med 
grundläggande övningar. 
Melodiskt slagverk Kungsladugårdsskolan i aulan, 5:e 
våningen på, Birger Jarls gatan 1 
För dig som inte spelat tidigare kl. 10-12.30 
För dig som spelat tidigare kl. 13–17.  
Alla deltagare bjuds på fika. 
Anmälan: kulturskolan@afh.goteborg.se 
ange sommarkurs, ämne, nivå och fm/em. 
Information: per.bjorkqvist@afh.goteborg.se 
Arrangör: Kulturskolan i Askim-Frölunda-Högsbo 

 

 

KOnst KOllo   

11-13 augusti kl. 10-15  10-15 år 
17-18 augusti kl. 10-15    7-10 år 
Prova på Konst för alla som är nyfikna, nybörjare men även du 
som skapat mycket tidigare. Prova olika konstnärliga material 
och skapa efter egna önskemål. Begränsat antal platser. 
Ungdomsledare tillsammans med kulturskolelärare leder 
konstworkshops av olika slag. Alla bjuds på lättare lunch och 
allt material är gratis. 
Plats: 1200 kvadrat (ungdomens hus) vid Frölunda Torg  
Anmälan: frida.malarborn.hoshino@afh.goteborg.se eller 
christina.giorgi@afh.goteborg.se 
ange konstkollo, namn och ålder eventuell allergi eller andra 
särskilda behov  
Information: frida.malarborn.hoshino@afh.goteborg.se 
Arrangör: Kulturskolan i Askim-Frölunda-Högsbo  

 

Har du frågor angående föreningslivet i din stadsdel?  

SDF Askim-Frölunda-Högsbo,  
Bodil Västhede, 031-366 04 86, bodil.wasthede@afh.goteborg.se 
 

Eller andra frågor om fritidsverksamheten 
Helene Melin 031-366 04 13, helene.melin@afh.goteborg.se 

 Föreningsstöd i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg 

https://www.facebook.com/fritidsverksamhetAFH/
https://goteborgonline-my.sharepoint.com/personal/bodil_wasthede_askimfrolundahogsbo_goteborg_se/Documents/Lovprogram/Sommar%202019/www.kalendarium.goteborg.se
https://www.facebook.com/fritidsverksamhetAFH/
https://www.facebook.com/fritidsverksamhetAFH/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/
https://forms.gle/qMQNyN397sNNZQDX6
mailto:sommarfys@skhojden.se
http://www.facebook.com/events/288069175686771/
http://www.laget.se/skhojden
mailto:info@langebergark.se
https://idrottonline.se/langebergaRK-Ridsport/
http://www.fibk.se/
mailto:kansli@fibk.se
mailto:kansli@fibk.se
mailto:info@slsgoteborg.se
http://www.slsgoteborg.se/
https://www.facebook.com/fritidsverksamhetAFH/
https://www.facebook.com/fritidsverksamhetAFH/
https://www.facebook.com/fritidsverksamhetAFH/
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Prova på simhopp i Frölundabadet 7-12 år   

Veckorna 25, 26 och 33, måndag-fredag kl. 9-11  
1 timme landträning då vi försöker vi vara utomhus och 1 
timme vattentid. Välkommen en dag eller flera. Vi samlas, i 
god tid innan kl. 9 vid entrén och börjar med uppvärmning, 
lek och teknik på land. Därefter övar vi simhopp från kant, 
svikt och torn. Kom ombytt i träningskläder och ta med 
uteskor. Ta med badkläder och två handdukar. 
Plats: Frölundabadet, Hållplats Frölunda Torg  
Anmälan: www.sikdelfin.se/simhopp/simhopp-prova-pa/  
Kontakt: simhopp@sikdelfin.se  
Arrangör: SIK Delfin    www.sikdelfin.se 

 

Badminton i Askim- öppet hus  6-15 år 

Fredagar 31 juli, 7 och 14 augusti kl. 14-16  
Prova på att spela badminton. Ta med inneskor. Racket och 
bollar finns att låna. Ingen anmälan krävs.  
Plats: Askim Racketcenter, Gärdesvägen 5. Hållplats: 
Hovås Nedre med Rosa Express,  
Kontakt: Pura, tfn: 031-68 20 26 eller info@askimbc.se  
ingång mot Frölunda kyrka. 

 Askim Badminton Club 
www.facebook.com/events/594308674508908/ 
www.askimbc.se 

 

Fotboll på Ruddalen och Välen 10-15 år 

Vecka 25 och 26 på Välens Idrottsplats  
Vecka 27 på Ruddalens idrottsplats 
Vardagar kl. 10-15 
Spontanfotboll, organiserad träning i fotboll, 
poängpromenad, avslappningsövningar (yoga), samt 
fruktstund. 
Anmälan via hemsidan www.svenskalag.se/vastrafrolundaif 
Plats: Klubbvägen 19. Hållplats: Hults Bro och Ruddalens 
IP Hållplats: Musikvägen. 
Information: anton.ljungberg@vastrafrolunda.com 

 Västra Frölunda IF 

 

Schack och matematik   7-18 år 

Måndag 22 juni-fredag 26 juni kl. 9-14  
Vi vill visa att schack och matematik egentligen är mycket 
spännande. Det är ett ämne som barn från olika kulturer kan 
samlas runt på lika villkor. Frukost och lunch ingår. 
Anmälan/information: Tetyana Rep 0737-310094, 
reptety@hotmail.com  
Plats: ABFs lokal vid Frölunda Torg, Näverlursgatan 28 
Arrangör: Ukrainskt-Svenskt Kulturförening 

 Ukrainska Alliansen i Sverige  http://uskf.gbg.tripod.com 

 

Taekwon-Do dagläger  7-17 år  

Veckorna 25,26 och 33 kl. 10-15 
Aktiviteterna kommer att anpassas till var och ens förmåga - 
alltifrån fysiska övningar som Tabata, löpning, cirkelträning, 
bollövningar, vanliga barnlekar till specifika Taekwon-Do 
övningarna med sparkar där vi bygger upp hela kroppens 
styrka. Vi håller till utomhus dels på vårt stora uteområde 
precis utanför våra klubblokaler men har även möjlighet till 
fysiska aktiviteter i närliggande skogsområde + inomhus i 
små grupper. Lunch serveras varje dag.  
Plats: August Barks Gata 2. Hållplats Frölunda Smedja 

Anmälan/information:  Frölunda Taekwon-Do 
https://sv-se.facebook.com/frolundataekwondo/ 
eller info@frolundataekwondo.se 
www.frolundataekwondo.se 

StreetGames/Popup Games  7-25 år 

16 juni–14 augusti. Måndag till fredag kl. 13-18  
Med hänsyn till covid-19 kommer vi befinna oss på fler platser, 
i mindre uppslutning under hela sommaren.  
Sista veckan blir det aktiviteter i Positivparken. 
Vi uppdaterar information löpande på vår hemsida om var och 
när vi erbjuder olika roliga aktiviteter. Du kan prova på olika 
idrotter, dans, eller bara hänga runt med goa ledare.  

  StreetgamesGöteborg 
www.streetgames.se 

 

Sommarkul   6–12 år 

Måndag till torsdag kl. 17.30-19.30. Start 29/6, avslut 6/8.  
Spela boll, testa på kampsport, friidrott och övrig lek med oss.  
Litet mellanmål ingår varje dag. Gruppen delas i två delar om 
behov visar sig uppstå, en grupp för de yngre och en grupp för 
de äldre.  
Plats: Konstgräsplanen vid Vättnedalsskolan. Smaragdgatan 
28. Hållplats: Smaragdgatan 
Kontakt: henrik_kallen@hotmail.com  tfn: 0702–228771  

 Proletären FF       www.proletarenff.se  
 

Rugby Camp 9-14 år 

Måndag 22 juni-fredag 26 juni, kl. 9-15.30. 
Varje dag delas upp i tre olika träningspass.  
Pass 1: kl. 9.30-11. Pass 2: kl. 12-13. Pass 3: kl. 14-15.30 
Testa på rugby i olika lekfulla former. En sport som passar 
alla, pojkar och flickor-stora som små. All träning sker utomhus 
och stort fokus är på samarbete, laganda, respekt och att ha 
roligt tillsammans. Fredagen avslutas med en utflykt till 
badplats.  
Anmälan/information: Magnus Andersson, 
tfn: 0703-014306 eller goteborgrugby@hotmail.com 
Plats: Välens IP, Klubbvägen 49. Hållplats: Hults bro  

 Göteborg Rugbyförening       www.goteborgrugby.com  
 

Skate och Kickbike  

15 juni-15 augusti 
Måndag och onsdag kl.16-18, lördag kl. 13-15 
Skate och Kickbike skola i Bergkristallparken. För nybörjare 
och för dig som kan och vill utvecklas. Det finns utrustning att 
låna.  
Plats: Actionytan i Bergkristallparken.  
Hållplats Beryllgatan eller Bergkristallgatan.  
Kontakt: info@bunkeberget.org tfn: 0762–064818   

 Göteborg Skateboardförening  
  

Windsurfing   7-18 år 

Måndag 15 juni-onsdag 17 juni, kl. 11 
Prova denna roliga sport. Vi kan lova många goa skratt. Max 
10 deltagare per gång. Aktiviteten är väderberoende och kan 
komma att flyttas vid dåligt väder 
Förkunskaper: Simkunnig om 200 meter är ett krav.  
Anmälan: info@gwc.se eller på 

 Göteborg Windsurfing Club, events/630073224250828/ 
Kontakt: Charlotte Persson ,tfn: 0730-960544 
Plats: Samling riggdäcket framför café Sjöboa. 
Hälleflundergatan 115. Hållplats: Fiskebäcks småbåtshamn  
www.gwc.se 
 

Spontansport med Assyriska BK    6-12 år  

Vecka 25-33, måndagar och onsdagar, kl. 18-20  
Spontansporta med oss i sommar! Kom ombytt. Ingen 
anmälan krävs.  
Plats: Samling vid Bergkristallparken, kl. 18. Verksamheten 
bedrivs vid Frejaskolan och i Bergkristallparken.  
Hållplats Beryllgatan, Bergkristallgatan.  
Kontakt: ramidalence@hotmail.com  tfn: 0707-522343  

 Assyriska BK 

Detta händer i Positivparken 
 
Positivet är en av Göteborgs bemannade utflyktslekplatser.  
Adress: Positivgatan 7. Hållplats: Positivgatan, Frölunda torg. 
Tel: 031–3660480 
Personal finns på plats alla vardagar kl. 9-17 samt lördagar-
söndagar kl. 11-16. 
Varje måndag- och torsdagskväll 23 maj- 22 augusti Kl. 16–19 
bjuder vi in till familjefest i parken. Självklart är grillen alltid 
tänd. Du kan själv komma med förslag eller till och med vara 
med och hålla i någon aktivitet om du vill och har idéer. 
De olika kvällarna kommer, förutom det som alltid finns att 
göra, innehålla många andra programpunkter. Passalen finns 
på plats på positivkvällarna. 

 Positivet i Positivparken uppdateras dagligen 
 

Här kommer några exempel på vad en familjekväll kan 
innehålla: 
 

Capoeira för hela familjen 

Torsdagar 11 juni-13 augusti kl. 17-17.45 
Capoeira är en sport där kamp, dans, akrobatik, sång och 
musik vävs samman. Alla kan delta oavsett erfarenhet, små 
som stora, för att dela gemenskapen och glädjen som 
capoeiran sprider. Passen leds av Mestre Tubarão som 
kommer från Brasilien och har varit ledare i 30 år. Mötesplats 
är på stora gräsmatta bredvid Positivparkens lekplats, vid fint 
väder tränar vi ute, vid regn går vi i samlad trupp till 
Ungdomens hus 1200 kvadrat.  

 Capoeira CVM   www.capoeira.nu 
https://www.facebook.com/events/251163279455432/ 
 

Schack och skrivstil   

Måndag 15 juni kl. 17- 
Ukrainska Alliansen i Sverige tillsammans med Ukrainskt-
Svenskt Kulturförening har en station med schack och en med 
skrivstil. 
http://uskf.gbg.tripod.com 

 

Testa amerikanska bollsporter 

Kl. 16-20  
Möt föreningsledare på plats. 
Måndag 6 juli  Prova på Lacrosse och Baseball/Softball, det 
är Göteborg Lacrosse och Göteborg Hajarna Baseboll & 
Softboll som finns på plats. 
Torsdag 9 juli  Prova på Amerikansk fotboll och 
Beachvolleyboll, då är det Göteborg Marvels och Göteborg 
Beachvolley Club som finns på plats.  
 

Riddare och riddarinneäventyr 

Måndag 29 juni Kl. 17–19 i Positivparken och Ruddalen 
Följ med på ett spännande familjeäventyr till Ruddalens 
fornborg. Lär dig mer om riddare, prova på klädslar och 
rustning för eventuell fotografering. Fika, sagostund och 
dubbning. Mikael Burman informerar om Ruddalens historia. 
Samling vid Positivet. Ta med fikakorg och ta gärna på dig 
egna kläder inspirerade från medeltiden. Finns även till låns.  
 

Miljötänk-Återbruk 

Torsdag 2 juli Kl. 17-20  
Se över ditt hem. Ta med det du inte behöver längre och se 
om du hittar något du själv behöver. Vi kommer gemensamt att 
duka upp prylar i olika stationer, samtidigt kommer du att 
kunna gå en poängpromenad med miljöfrågor. 
Dödsdömda prylars livräddarsällskap- som får av bättre 
förmedlade- och förmedlar till bättre behövande är 
medarrangörer tillsammans med Torpadammens Vänner. 
Maträtt-Räddningsmissionen informerar om sin livsmedelsbutik 
i Flatås och bjuder på smakprover. 

 

 

Lustfylld utomhusträning för alla 

Torsdagar 4 juni-9 juli kl. 16-17  
Välkomna till utomhusträning där alla kan vara med. 
Vi tränar i alla väder och använder vår egen kroppsvikt i 
övningarna. Medtag egen vattenflaska. 
Ledare: Cecilia Hansson 
 
Här kommer andra aktiviteter som utgår från parken: 
 

Trio Smack – Dotterbolaget 

Söndag 14 juni, kl. 14. Måndag 15 juni,  
kl. 10.30 i Positivparken 
En clowntrio jobbar med att roa publiken. De bjuder på en 
fysisk föreställning med magitricks, enhjulingsnummer och 
clowneri. Föreställningen gjordes ursprungligen för att 
spelas för "Clowner utan gränser" på barnhem i Burma, den 
är därför inte beroende av språk, så artisterna pratar bara 
låtsasspråk. Ca 40 min. Familjeföreställning, från 4-10 år.  
 

Nycirkus workshop – Cirkus Unik 

Tisdag 16-onsdag 17 juni och 
onsdag 12- torsdag 13 augusti, kl. 10.30-12. 
Lek med akrobatik, pyramider, träna balansen, jonglering 
och gå på ”slack-line”. Nycirkus utvecklar barns 
självförtroende, mod, stimulerar till samarbete och är en 
rolig sysselsättning. Workshopen leds av mycket erfarna 
instruktörer och artister från Cirkus Unik. Kom och var med. 
Från 5 år. 
 

Sommarläger innebandy i Positivparken 

10-15 år. 
Måndag 29 juni-fredag 3 juli, kl. 11-16 
På programmet står innebandy och många andra roliga 
aktiviteter i och kring Positivparken. Vid regn har vi bokat 
sporthall att kunna vara i. Daglägret vänder sig till alla som 
vill testa innebandy eller är vana spelare. Föreningen 
planerar att starta flicklag till hösten! Lunch ingår varje dag.  
Anmälan och samling kl. 11 varje dag vid Frölundaskolans 
parkeringsplats Positivgatan 3 (möjlighet att göra en 
anmälan för hela veckan). 
Kontakt: kansli@fibk.se 

 Frölunda Innebandyklub   www.fibk.se 
 

Dagläger med Passalen 

Sommarveckorna 25, 26, 32 & 33 i samarbete med Fritid i 
stadsdelen AFH. Vill du veta mer och anmäla dig gå in på: 
https://passalen.se/aktiviteter/goteborg/lovaktiviteter/ 

 

Pop-up bygglek 

Måndag 15 juni, torsdag 18 juni och  
måndag 13 juli, torsdag 16 juli kl. 14-17 
Pop-up bygglek är en rullande bygglekplats 
som åker runt till olika platser i Göteborg. 
 

Parkour i Positivparken 

26-27 juni planeras dagläger. Det kan bli fler aktiviteter med 
parkour på vår bana utanför 1200 Kvadrat. Håll utkik på  

 Lov och fritidsverksamhet Askim-Frölunda-Högsbo på 
Facebook 
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