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Sommarlovsaktiviteter i sydvästra Göteborg 2021 
 

 

Även den här sommaren kommer många barnfamiljer att vara kvar hemma i Göteborg. 

Inom socialförvaltningen Sydväst har vi tillsammans med föreningslivet, 

fritidsverksamheten, kulturskolan, Frölunda Kulturhus och biblioteken tagit fram och 

sammanställt aktiviteter för barn och unga som vi hoppas kommer att kunna genomföras. 

  

Alla aktiviteter är kostnadsfria! Vissa aktiviteter kräver anmälan! Antal deltagare 

beräknas utefter de olika aktiviteterna och ledare. 

 

I denna sammanställning finner du alla aktiviteter under rubrikerna som berör verksamhet 

eller plats. Det innebär att en aktivitet kan ligga under två rubriker. 

 

Aktiviteterna kan ändras under sommaren. Kolla upp sociala medier eller stäm av med 

kontaktpersoner om du känner dig osäker. 

 

Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken 

för spridning av covid-19. Delta gärna i aktiviteter nära dig men stanna hemma om du 

känner dig sjuk. Tänk på att tvätta händerna, hålla avstånd till varandra, hosta och nys i 

armvecket, använd egen märkt vattenflaska till alla aktiviteter. 

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/
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Detta händer i föreningslivet 
Här hittar du alla våra samlade aktiviteter som föreningar anordnar. Det kan vara enstaka 

eller återkommande tillfällen eller lägerverksamhet. 

Kpop - lär dig dansa till koreansk pop 

Prova på hela sommaren, veckorna 23-32. 

Måndagar kl. 18-19 i Positivparken för ålder: 6-12 år. Start måndag 7 juni. 

Onsdagar kl. 17-18 på 1200 Kvadrat för ålder: 13-19 år. Start onsdag 9 juni. 

K-pop står för koreansk pop och är musik- och dansstilen som tagit hela världen med 

storm. Du får möjlighet att utvecklas inom dans, lära känna nya människor samtidigt som 

du lär dig koreografier från dina favorit kpop artister. Det behövs ingen anmälan! 

Information: kpopgoteborg@gmail.com  
Arrangör: Kpop Göteborg  

Instagram: @kpopgoteborg  / Kpop Göteborg | Facebook  

Schack och matematik  

Måndag 14 juni-fredag 18 juni kl. 9-13.  

Ålder: 7-18 år. 

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 lättare fika ingår. 

Anmälan/information: Tetyana Rep 0737-31 00 94, reptety@hotmail.com  

mailto:kpopgoteborg@gmail.com
https://www.instagram.com/kpopgoteborg/
https://www.facebook.com/kpopgoteborg
mailto:reptety@hotmail.com
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Plats: Ny adress Amiralitetsgatan 19A i Majorna 

Arrangör: Ukrainskt-Svenskt Kulturförening, Ukrainska Alliansen i Sverige 

http://uskf.gbg.tripod.com 

Prova på skateboard på Ruddalen 

Måndag 21 – torsdag 24 juni kl. 13-16.  

Ålder 7-16 år. 

Nu startar upp vi med skateboardverksamhet i Ruddalen och bjuder in dig som är 

nybörjare eller vill prova på att åka skateboard till några dagars sommarträning.  

Du är välkommen till skrinnarhallen på Ruddalen. På plats har vi våra duktiga 

juniorcoacher som hjälper dig, vägleder och inspirerar.  

Ingen föranmälan, bara att komma och åka. Lånebrädor finns om du inte har egen bräda 

och glöm inte att ta med hjälm. Verksamheten är kostnadsfri.  

Plats: Ruddalens Idrottscentrum. Hållplats Musikvägen 

Information: ruddalenskateboard@gmail.com / @ruddalenskateboard på instagram 

Arrangör: Göteborg Skateboardförening 

Lär dig åka skateboard på Ruddalen! 

Veckorna 27-32 kan du som är nybörjare eller vill prova på skateboard komma till 

skrinnarhallen på Ruddalen och åka. På plats finns våra duktiga coacher som hjälper till, 

vägleder och inspirerar. 

Aktiviteten är kostnadsfri. Lånebrädor finns för dig som inte har egen skateboard. Glöm 

inte ta med hjälm.  

Våra tider är: 

Tisdagar kl. 11 – 15 start tisdag 6 juli 

Onsdagar kl. 15 – 18 (enbart för tjejer eller för dig som identifierar dig som ickebinär) 

Torsdagar kl. 11 – 15 

Plats: Ruddalens Idrottscentrum. Hållplats Musikvägen 

Information: ruddalenskateboard@gmail.com / @ruddalenskateboard på instagram 

Arrangör: Göteborgs Skateboardförening 

Sommarträning så som bandyspelare och skrinnare gör  

Prova på träning i fyra lite olika långa veckor:  

V.24  onsdag 16-fredag 18 juni    

V.25  måndag 21-torsdag 24 juni    

V.26  måndag 28-onsdag 30 juni samt torsdag 1-fredag 2 juli 

V.33  måndag 16-tisdag 17 augusti    

Kl. 9-13. Samling 8.45 utanför Höjdens klubbstuga.  

Ålder: 7-12 år. 

Sommarträna med spelare från SK Höjden och åkare från IK Wega. Barnen delas in i 

olika grupper baserat på ålder.  

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.  

Det blir en hel del innebandy, ta med klubba och glasögon om du har. Begränsad mängd 

utrustning finns att låna. Dessutom blir det inlinesåkning, där har vi utrustning för 

utlåning. Medtag matsäck. Vi bjuder på frukt och lite annat tilltugg. Aktiviteterna är 

kostnadsfria. 

Plats: Ruddalens Idrottscentrum 

Hållplats Musikvägen  

http://uskf.gbg.tripod.com/
mailto:ruddalenskateboard@gmail.com
https://www.instagram.com/ruddalenskateboard/
mailto:ruddalenskateboard@gmail.com
https://www.instagram.com/ruddalenskateboard/
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Länk till anmälan: https://camp.laget.se/SKHojden/Sommarfysen 

Arrangör: SK Höjden och IK Wega 

www.laget.se/SKHojden 

Sommarlovskul på Opaltorget 

Onsdag 16-fredag 18 juni kl. 9-15. 

Måndag 21-onsdag 23 juni kl. 9-15. 

Torsdag 24 juni kl. 9-12 Midsommarfirande 

Ålder: 10–13 år. 

Öppen verksamhet med roliga utomhusaktiviteter; prova-på scouting, pyssel, spela 

sällskapsspel och fira midsommar.  

Enkel frukost och lunch serveras till deltagare. 

Plats: Opaltorget 

Aktiviteten är öppen men med ett maximalt antal deltagare pga. restriktioner mot 

smittspridning Corona 

Kontaktperson: Milad Georgees, 0721-45 42 77 milad.gorgees@raddningsmissionen.se 

Arrangör: Räddningsmissionen, Opalkyrkan och Bilda studieförbund 

Kringresande Drop-In skate  

Veckorna 24-27, tisdag och onsdag kl.11-15. 

För dig mellan 7–16 år men vi tar emot alla åldrar om det finns plats. 

Kom och åk skateboard tillsammans med våra ledare.  

Det spelar ingen roll om du har åkt tidigare eller är helt ny på brädan,  

alla kan ha roligt på en skateboard.  

En skapandeverkstad kommer också finnas på plats. 

Medtag egen vattenflaska. 

Plats: Actionytan i Bergkristallparken.  

Hållplats: Beryllgatan eller Bergkristallgatan. 

Ingen föranmälan krävs.  

Utrustning finns att låna för de som inte har egen. 

Kontakt: irene.kalltorp@outlook.com 

Arrangör: Föreningen Människan i Kålltorp 

Sommarrugby - Rugby Camp på Välen 

Måndag 21 juni - torsdag 24 juni, kl. 9-15.30.  

Ålder: 8-16 år.  

Testa på rugby i olika 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. Tre pass rugby per dag, lekar, lunch och mellanmål. Medtag egen 

vattenflaska. 

Plats: Välens Idrottsplats, Klubbvägen 49. Hållplats: Hults Bro 

Anmälan: Senast 17 juni till: goteborgrugby@hotmail.com  

Arrangör: Göteborg Rugbyförening 

Information: www.goteborgrugby.se  

Arrangör: Göteborg Rugbyförening 

www.goteborgrugby.se / Göteborg Rugbyförening | Facebook 

Hästkul med käpphäst! 

Måndag 21- tisdag 22 juni eller måndag 9- tisdag10 augusti kl. 10-14. 

Från 7 år. 

https://camp.laget.se/SKHojden/Sommarfysen
http://www.laget.se/SKHojden
mailto:milad.gorgees@raddningsmissionen.se
mailto:irene.kalltorp@outlook.com
mailto:goteborgrugby@hotmail.com
http://www.goteborgrugby.se/
http://www.goteborgrugby.se/
https://www.facebook.com/GoteborgsRugby
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Vill du vara med på ett tvådagars läger med käpphäst? 

Vi testar på olika grenar inom ridning med käpphäst. Vi lär oss om hästen, pysslar och 

annat kul! Lägret avslutas med att vi hoppar en bana, alla får rosett och diplom. 

Käpphästar finns att låna men har du en egen får du gärna ta med den.  

Vi grillar och bjuder på korv med bröd. Vid specialkost, ange detta vid anmälan. 

Anmälan till: info@langebergark.se (namn, ålder, skola, adress och telefon)  

Plats: Positivparken 

Hållplats: Frölunda Torg eller Positivgatan 

Arrangör: Långeberga Ridklubb 

idrottonline.se/langebergaRK-Ridsport/   

Ridläger i Högsbo  

Endagars ridläger, måndag 28 juni, tisdag 6 juli eller måndag 9 augusti kl. 8.30-14.  

Tvådagars ridläger, onsdag 11-torsdag12 augusti kl. 8.30-14 . 

Ålder: 7–12 år. 

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/   

Capoeira i Frölunda hela sommarlovet! 

15 juni-21 augusti. 

Träning-Kultur-Gemenskap. Träna med eller utan föräldrar 

Capoeira är en sport från Brasilien 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, han har tränat sen han var 4 år och varit ledare i 30 år.  

Ingen anmälan krävs. Vid regn uteblir träning. Följ oss på facebook där hittar ni 

uppdaterad information Capoeira CVM | Facebook 

Slottsbergsskolan, Munspelsgatan 6 

Tisdagar kl. 16-17 

Samlingsplats fotbollsplan på skolgården  

Positivparken, Positivgatan 7 

Torsdagar kl.17-18 

Samlingsplats utanför Linden 

Utanför Ungdomens hus 1200 kvadrat, Mandolingatan 47 

Lördagar kl. 11-11.45 och 11.45-12.30 

Samlingsplats på baksidan av 1200 kvadrat 

Save the date! Lördag 17 juli i Positivparken och fredag 13 augusti kommer vi ordna 

”Brazilian day”, håll utkik efter mer information! 

Information: info@capoeira.nu, 0739-35 55 50  

Arrangör: CVM Capoeira 

www.capoeira.nu  

mailto:info@langebergark.se
https://idrottonline.se/langebergaRK-Ridsport/
mailto:info@langebergark.se
https://idrottonline.se/langebergaRK-Ridsport/
https://www.facebook.com/CapoeiraCVM
mailto:info@capoeira.nu
http://www.capoeira.nu/
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Prova på simhopp i Frölundabadet  

Veckorna 24, 25, 26, 27 och 32. Måndag-fredag med start 16 juni. 

Kl. 9-11 för 7-10 år. 

Kl. 12-14 för 11-14 år. 

Vi samlas i god tid innan starttid vid entrén och börjar med uppvärmning 1 timma lek och 

teknik på land. Därefter en liten paus där vi bjuder på festis innan vi byter om för en 

timma simhopp från kant, svikt och torn. 

Kom ombytt i träningskläder, utegympaskor och jacka efter väder. Ta med badkläder och 

två handdukar. Du skall kunna simma 50 meter. Välkommen en dag eller flera.  

Plats: Frölundabadet, Hållplats Frölunda Torg  

Anmälan via e-post för varje tillfälle: provasimhopp@sikdelfin.se 

Ange barnets namn, tid och dag, födelseår, målsmans namn och telefon 

Arrangör: SIK Delfin 

www.sikdelfin.se  

Taekwon-Do läger 

Veckorna 25, 31 och 32 kl. Måndag-fredag kl. 10-15. 

Ålder: 7-15 år.  

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 inomhus i den mån pandemilagen tillåter men även utomhus dels på vårt stora 

uteområde precis utanför våra klubblokaler men har även möjlighet till fysiska aktiviteter 

i närliggande skogsområde. Lunch ingår & serveras varje dag.  

Plats: August Barks Gata 2. Hållplats Frölunda Smedja 

Anmälan/information: https://www.frolundataekwondo.se/frolundataekwon-

do/frolundataekwon-dossommarlagerfor7-15ar2/ eller info@frolundataekwondo.se 

Arrangör: Frölunda Taekwondoklubb  

www.frolundataekwondo.se 

Pop-up Games i Tynnered hela sommaren 

Veckorna 24–32, tisdag-fredag kl. 12-18.  

Ålder: 10–18 år. 

Du hittar oss på olika platser i- och runtomkring Tynnered i sommar där vi tillsammans 

med unga ledare och lokala aktörer erbjuder olika roliga aktiviteter.  

Plats: Vi uppdaterar information löpande på vår hemsida om var och när vi är samt 

eventuella ändringar vid dåligt väder.  

Ingen anmälan krävs. Medtag egen vattenflaska. 

Information: Lauko Latif Said: 0707-44 33 61, lauko.latif.said@rfsisu.se  

Arrangör: Riksidrottsförbundet  

www.streetgames.se / StreetGames Göteborg | Facebook  

Instagram: @streetgamesgoteborg  

Prova på innebandy på Näset 

Veckorna 24–27, måndag-fredag. 

Kl. 11-12.30 för er födda 2012–2015 

Kl. 12.45-14.15 för er födda 2008–2011 

Ålder: 6-14 år. 

mailto:provasimhopp@sikdelfin.se
http://www.sikdelfin.se/
https://www.frolundataekwondo.se/frolundataekwon-do/frolundataekwon-dossommarlagerfor7-15ar2/
https://www.frolundataekwondo.se/frolundataekwon-do/frolundataekwon-dossommarlagerfor7-15ar2/
mailto:info@frolundataekwondo.se
http://www.frolundataekwondo.se/
mailto:lauko.latif.said@rfsisu.se
http://www.streetgames.se/
https://www.facebook.com/streetgamesgoteborg
https://www.instagram.com/streetgamesgoteborg/
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Testa på innebandy vid vår sarg i Näset. Uppdelning om två åldersgrupper. Vi bjuder på 

enklare fika med festis och frukt. Medtag egen vattenflaska.  

Plats: Britta Lisas Gata.  

Hållplats: Brungatan, Hammarvägen 

Anmälan via hemsidan https://www.svenskalag.se/frolundaibk-sommarskola 

Information: kansli@fibk.se 

Arrangör: Frölunda Innebandyklubb 

www.fibk.se / Frölunda Innebandyklubb, FIBK | Facebook 

Kvällsidrott på Frejaskolan 

För dig på högstadiet. 

Lördagar hela sommaren kl. 18-21 vid Frejaskolan kommer det finnas möjlighet att 

kvällsidrotta. 

Kräver vädret att vi är inomhus så anpassas deltagarantal och maxgräns utifrån aktuella 

restriktioner för att minska smittspridning. 

Ingen anmälan krävs. Medtag egen vattenflaska. 

Arrangör: Riksidrottsförbundet-SISU 

Lek och lär demokrati 

Ålder: 9-16 år.  

Här får du lära dig mer om dina rättigheter och driva frågor samtidigt som du är med och 

testar på nya aktiviteter och har kul tillsammans med andra. 

Aktiviteterna kommer genomföras på 2 olika platser i Tynnered, Mellangården och vid 

Ängås/Kulturskolan. När det gäller daglägren så kan tiderna komma att ändras 

Plats: Mellangården 

Period 1. Kl. 13-16 på torsdagar 17 juni, 24 juni och 1 juli.  

Dagläger tisdag 6 - onsdag 7 juli kl. 10-16.  

Period 2. Kl. 13-16 på onsdagar den 14 juli, 21 juli och 28 juli.  

Dagläger tisdag 3-onsdag 4 augusti kl. 10-16.  

Hållplats: Smaragdgatan. 

Plats: Ängås/Kulturskolan 

Period 1. Kl. 13-16 på onsdagar 16 juni, 23juni och 30 Juni.  

Dagläger torsdag 8 - fredag 9 juli kl. 10-16.  

Period 2. Kl. 13-16 på tisdagar den 13 juli, 20 juli och 27 juli.  

Dagläger torsdag 5 - fredag 6 augusti kl. 10-16.  

Hållplats: Briljantgatan 

E-post: sara.eliasson@ungaornar.se 

Arrangör: Unga Örnar 

Ungaornar.se, Demokratiklubb.se 

Instagram: @ungaornar / Unga Örnar | Facebook 

 

Lek och Rörelse i Vättnedal och Topas 
Ålder: 12-16 år. 

Kom och häng med oss i sommar och testa på olika aktiviteter.  

Fruktstund ingår varje tillfälle. Medtag egen vattenflaska. Ingen anmälan krävs. 

Veckorna 24–27 tisdag-fredag kl. 14-16 och fredagar kl. 17-20.  

Plats: Konstgräsplanen vid Vättnedalsskolan, Smaragdgatan 28.  

Hållplats: Smaragdgatan 

Veckorna 28–32 tisdag-fredag kl. 14-16.  

https://www.svenskalag.se/frolundaibk-sommarskola
mailto:kansli@fibk.se
http://www.fibk.se/
https://www.facebook.com/frolundainnebandy
mailto:sara.eliasson@ungaornar.se
https://www.instagram.com/ungaornar/
https://www.facebook.com/UngaOrnar
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Plats: Samling vid stora gården/grusplanen vid Topas/Briljant där vi utgår från 

Hållplats: Briljantgatan. 

Information: Jozo Matovac: 0704–58 57 02, jozo@onneredhk.se  

Arrangör: Önnered HK  

www.svenskalag.se/onneredshk / Önnereds HK | Facebook 

Spontanfotboll i Topas/Briljant 

Veckorna 24-32 måndag-torsdag kl. 12-14. 

Ålder: 7-15 år. 

Spontanfotboll öppet för alla flickor och pojkar. Medtag egen vattenflaska. Ingen 

anmälan krävs. 

Plats: Samling vid stora gården/grusplanen vid Topas/Briljant där vi utgå från.  

Hållplats: Briljantgatan. 

Information: Samer Daher 0733–26 26 04, tynneredunitedfc@gmail.com 

Arrangör: Tynnered United FC  

Tynnered United FC | Facebook 

Spontanfotboll vid Vättnedalsskolan 

Söndagar under april–oktober. 

Måndag 12 juli-fredag 16 juli. 

Kl. 11-12.30 för killar och kl. 12.30-14 för tjejer. 

Tiderna gäller både för både söndagarna och daglägret 

Ålder: 9-13 år. 

Häng med du också! Kom och spela spontanfotboll i sommar!  

Vi bjuder på juice/kex varje dag och avslutar med grill på fredagen!  

Kom ombytta och medtag egen vattenflaska! Ingen anmälan krävs.  

Plats: Konstgräsplanen vid Vättnedalsskolan, Smaragdgatan 28.  

Hållplats: Smaragdgatan 

Information: tynneredfc@hotmail.com / Tynnered FC | Facebook 

Arrangör: Tynnered FC 

Sommarkul vid Grevegårdsplan/Vättnedal 

29 juni–6 augusti. 

Måndag-torsdag kl. 16.30-18 för 6–9 år, kl. 18-19.30 för 10–12 år 

Kom och spela boll, testa på kampsport, friidrott och övrig lek med oss. 

Litet mellanmål ingår varje dag. OBS! Med hänsyn till covid-19 delar vi upp gruppen i 

två delar om behov visar sig uppstå, en grupp för de yngre och en för de äldre. Medtag 

egen vattenflaska. Ingen anmälan krävs. 

Plats: Konstgräsplanen vid Vättnedalsskolan. Smaragdgatan 28. Hållplats: Smaragdgatan 

Information: Henrik Källén: 0702–22 87 71, henrik_kallen@hotmail.com 

Arrangör: Proletären FF 

www.proletarenff.se / Proletären Fotbollsförening | Facebook 

Sommarläger innebandy i Positivparken 

Måndag 5 juli-fredag 9 juli kl. 11-16.  

Ålder: 10-15 år. 

På programmet står innebandy och många andra roliga aktiviteter i och kring 

Positivparken. Vid regn är Ruddalens inomhusplaner inbokade. Daglägret vänder sig till 

alla som vill testa innebandy eller är vana spelare. Lägret vänder sig till både tjejer och 

killar. Lättare lunch ingår varje dag.  

http://jozo@onneredhk.se/
http://www.svenskalag.se/onneredshk
https://www.facebook.com/onneredshk
mailto:tynneredunitedfc@gmail.com
https://www.facebook.com/Tynneredunitedfc
mailto:tynneredfc@hotmail.com
https://www.facebook.com/tynneredfc/
mailto:henrik_kallen@hotmail.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.proletarenff.se%2F&data=04%7C01%7C%7C258e47ada01f4fd39e7d08d918fd10ac%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637568297448560666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=06YOkxi5nxrnYs3ODJ3e5j42ycglVh%2FgasKDNky5cyI%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/proletarenff
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Anmälan och samling kl. 11 varje dag vid Frölundaskolans parkeringsplats på 

Positivgatan 3. Det går även att på plats göra en anmälan för hela veckan. 

Information: kansli@fibk.se 

Arrangör: Frölunda Innebandyklubb 

www.fibk.se / Frölunda Innebandyklubb, FIBK | Facebook 

Windsurfing 

Måndag 5 - onsdag 7 juli kl. 11. 

Ålder: 7-18 år. 

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.  

Information och anmälan: info@gwc.se  

Plats: Samling riggdäcket framför café Sjöboa. Hälleflundravägen 115.  

Hållplats: Fiskebäcks småbåtshamn 

Arrangör: Göteborg Windsurfing Club  

www.gwc.se 

Livräddning vid havet 

Onsdag 14 juli eller onsdag 28 juli. kl. 17-19. 

Livräddningsträning vid havet för simkunniga barn och ungdomar från 7 år.  

Du får träna på livräddning, simning och Första hjälpen i och vid öppet vatten. Vi är en 

del i vattnet och en del på land under två timmar på Askimsbadet.   

Plats: Askimsbadet. Hållplats: Askimsbadet. 

Kontakt/anmälan: info@slsgoteborg.se tfn: 031-46 66 00 

Arrangör: Svenska Livräddningssällskapet Göteborg  

www.slsgoteborg.se  

Sim - och livräddningsskola vid Marholmen och Fiskebäcksbadet 

Ålder från 5 år. 

Lär dig att simma och livrädda vid Marholmen (Askims Camping) eller Fiskebäcksbadet. 

Sim- och livräddningsskolan pågår varje vardag i två veckor, 45 minuter/dag. Det finns 

grupper för nybörjare till fortsättning.  

Plats: Askimsbadet. Hållplats: Hultåsen 

Veckorna 28 och 29 måndag-fredag (12-23 juli). Totalt 10 dagar. 

Plats: Fiskebäcksbadet. Hållplats: Fiskebäcks småbåtshamn 

Veckorna 30 och 31 måndag-fredag (26 juli-6 augusti). Totalt 10 dagar. 

Kontakt/ anmälan: info@slsgoteborg.se tfn: 031-46 66 00 

Arrangör: Svenska Livräddningssällskapet Göteborg  

www.slsgoteborg.se  

Prova på tennis i Tynnered 

Tisdag 20 - torsdag 22 juli kl. 13-15. 

Ålder: 10–12 år. 

Kom och prova på Tennis på Tennisbanan vid Vättnedalsskolan.  

Samling vid Mellangården. Inga förkunskaper krävs 

Totalt 16 platser – De första 16 intresserade får plats 

Anmälan: info@tennisgoteborg.se 

Arrangör: Svenska Tennisförbundet Göteborg 

mailto:kansli@fibk.se
http://www.fibk.se/
https://www.facebook.com/frolundainnebandy
http://info@gwc.se
http://www.gwc.se/
mailto:info@slsgoteborg.se
http://www.slsgoteborg.se/
mailto:info@slsgoteborg.se
http://www.slsgoteborg.se/
mailto:info@tennisgoteborg.se


   
 

 

Göteborgs Stad, socialförvaltningen Sydväst      10 (37) 

Instagram: @svtf_goteborg 

Meeting Plays-kulturvagnen 

Tisdag 3 augusti-torsdag 5 augusti kl. 18-20 kommer kulturvagnen på besök! Sagoresan. 

Gör musik och teater. Umgås, njut av pannkakor, eld och festlig stämning.  

Familjer, barn och vuxna i alla åldrar är välkomna! Ingen anmälan behövs. 

Plats: Utomhus vid Vättnedalsskolan, Mellangården. Smaragdgatan 28.  

Hållplats: Smaragdgatan 

Information: Anna Leyman 0733–14 10 96, kontakt@meetingplays.se 

Arrangör: Meeting Plays 

www.meetingplays.se / MEETING PLAYS | Facebook 

Bordtennis på Frölunda Kulturhus 

Måndag 16 - tisdag 17 augusti 

Kl 10-12  7-12 år  

Kl. 13.30-15.30 13-16 år 

Kl.15.30-16.30 Drop in alla åldrar 

Kom och spela bordtennis med oss på sommarlovet! Vi kör lite olika boll och 

racketövningar som kräver fokus, blandat med fysiska rörelselekar som höjer pulsen! Vi 

bjuder på ett lättare mellanmål i anslutning till varje pass. Aktiviteten är kostnadsfri 

Anmäl dig till ett eller flera pass.  

Föranmälan krävs men inte till drop-in-passen. 

Anmälan senast 9 augusti till: kontakt@rudalensif.se 

ange namn, födelsedatum, telefon, e-post, mobilnummer till vårdnadshavare samt 

vilket/vilka pass du vill delta på.  

Medtag kläder och skor för inomhusidrott. Kom ombytt. Bordtennisracket och bollar 

finns att låna. Lokalen är tillgänglig med rullstol. Hiss finns, meddela ev 

rörelsenedsättning vid anmälan. 

Information: Elisabet Stadler 072-246 65 15  

Plats: Frölunda Kulturhus, Lilla Hallen 

Arrangör: Rudalens IF 

www.rudalensif.se 

Gnäggis – Hästskötarkurs 

Ålder 7-12 år. 

Start i slutet på sommaren, torsdag 12 augusti och sammanlagt åtta tillfällen på torsdagar 

kl. 16.30-17.15. 

Lär dig om hästen och dess dagliga skötsel. Tillsammans sköter vi om hästarna, lär oss 

om hästen och hittar på roliga saker. Aktiviteten är kostnadsfri och vänder sig till dig som 

är helt nybörjare och bor i Göteborg. 

Anmälan: info@langebergark.se (Namn, ålder, skola, adress och telefon).  

Plats: Långebergs Bygata 3 

Hållplats: Köpcentrum 421 

Arrangör: Långeberga Ridklubb, en ponnyridskola för barn och ungdomar 

https://idrottonline.se/LangebergaRK-Ridsport/  

En historisk resa i tiden  

Lördag 14 augusti. 

Kl. 13-16. 

Följ med på en vandring i Positivparken genom Ruddalens spännande historia. 

https://www.instagram.com/svtf_goteborg/
mailto:kontakt@meetingplays.se
http://www.meetingplays.se/
https://www.facebook.com/meetingplays.se/
mailto:kontakt@rudalensif.se
http://www.rudalensif.se/
mailto:info@langebergark.se
https://idrottonline.se/LangebergaRK-Ridsport/
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Du kommer på olika stationer få ta del av levnadsförhållandena i området under istid, 

stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid.  

Kom gärna i matchande klädsel med någon tidsålder. 

Plats: Positivparken, Positivgatan 5 

Arrangör Torpadammens Vänner 

www.torpadammensvanner.se 

 

 

Detta händer med Fritidsgårdarna i Sydväst 

Mellangårdens Sommarlov  

För dig mellan 10–12 år. 

Vi finns för dig som går i mellanstadiet, vill du veta mer om vad som kommer hända 

under lovet? Ring oss gärna!  

För mer information om Mellangårdens verksamhet, ring 0725-44 18 14. 

Följ oss gärna på Instagram: @mellangardenmellangarden 

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen Sydväst 

Tyrolens Sommarlov 

För dig mellan 13–18 år. 

Om ni vill veta mer om verksamheten eller vad som kommer ske under lovet ring oss 

gärna!  

För mer information om Tyrolens verksamhet, ring 0736-66 41 77 

Följ oss gärna på Instagram: @tyrolensfritidsgard 

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen Sydväst 

Projektkontoret – ungas egen organisering  

Vad tycker DU är viktigt?  

Vill du vara med och påverka vad som händer i Sydvästra Göteborg?  

Har du frågor eller idéer/projekt som du skulle vilja ha stöttning med? 

Kontakt: Instagram: @projektkontoret eller skicka ett sms/ring: 0701-59 02 80   

E-post: faton.begu@socialsydvast.goteborg.se 

Kontaktperson: Faton Begu 

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen Sydväst 

Kulturplaneternas utflykter  

Veckorna 25–32 tisdag-fredag. 

Ålder: 10-16 år.  

Under sommarlovets alla veckor gör vi utflykter tillsammans. Vi utgår från olika 

samlingsplatser. Gillar du fiska, paddla, spela äventyrsgolf eller Laserdome? Då är 

Kulturplaneternas utflykter rätt aktivitet för dig. Du kan också själv lämna förslag på vad 

vi ska göra för utflykter. Det bästa är att allt är kostnadsfritt! 

För mer information om varje veckas utflyktsmål se facebooksidan som uppdateras varje 

torsdag: Lov och fritidsverksamhet Askim Frölunda Högsbo | Facebook  

http://www.torpadammensvanner.se/
https://www.instagram.com/mellangardenmellangarden/
https://www.instagram.com/tyrolensfritidsgard/
https://www.instagram.com/projektkontoret/
mailto:faton.begu@socialsydvast.goteborg.se
https://www.facebook.com/fritidsverksamhetAFH/
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Anmälan måndag veckan innan aktiviteterna till: 

kulturplaneterna@socialsydvast.goteborg.se eller på sms 0702-76 46 25 

Ange namn, ålder, skola till deltagaren och telefonnummer till vårdnadshavare. 

Telefontid måndagar kl. 11-18. 

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen Sydväst 

Normfri 

Onsdag 16-fredag18 juni kl. 12-16. 

Ålder: 12-16 år. 

Dagläger för dig som identifierar dig inom HBTQI eller har funderingar kring identitet 

och sexualitet.  

Under tre dagar kommer vi spela musik, ha kreativt skapande och grillhäng i 

Slottsskogen. Eller göra något annat som ni vill hitta på! 

Mer information om plats vid anmälan. Begränsat antal platser. 

Anmälan/information: Peter Nilsson 0725-88 30 53 eller 

peter.nilsson@socialsydvast.goteborg.se 

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen Sydväst 

Drakar och Demoner 

Måndag 21-fredag 23 juni kl.12-15. 

Ålder: 11-15 år. 

Under tre dagar dyker vi in i Drakar och Demonernas fantastiska rollspelsvärld. Där 

möter vi trollkarlar, magiker, alver, jättar och många andra som utmanar oss under vårt 

uppdrag. 

Plats: Pilens Fritidsverksamhet, Pilen. Begränsat antal platser. 

Anmälan/information: Sara Sivertsson 0707-855864 eller 

sara.sivertsson@socialsydvast.goteborg.se 

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen Sydväst 

Bygg brädspel 
Tisdag 22 - onsdag 23 juni kl.12-15. 

Ålder: 10-14 år. 

Med hjälp av fantasi, lera, lim, trä och tålamod skapar vi våra egna brädspel. 

Plats: Positivparken. Begränsat antal platser. 

Anmälan/information: Peter Nilsson 0725-88 30 53 eller 

peter.nilsson@socialsydvast.goteborg.se 

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen Sydväst 

Trollkarlar och äventyr 

Måndag 28 juni-onsdag 2 juli kl. 12-16. 

Ålder: 11-14 år. 

En verksamhet som riktar sig till barn och unga som föredrar att befinna sig i en riktad 

verksamhet och där intresset för Science fiction och naturen är det gemensamma. Det blir 

dagar fulla av vänskap, fantasi och utmaningar.  

Med inspiration från kända böcker och filmer såsom Harry Potter, Sagan om ringen och 

Narnia. 

Alla som vill får ta med sig passande rekvisita tex trollstavar, hattar eller mantlar. 

Plats: Samling scenen vid Lindens fritidsverksamhet, Positivparken. Begränsat antal 

platser. 

mailto:kulturplaneterna@socialsydvast.goteborg.
mailto:kulturplaneterna@socialsydvast.goteborg.se
mailto:peter.nilsson@socialsydvast.goteborg.se
mailto:sara.sivertsson@socialsydvast.goteborg.se
mailto:peter.nilsson@socialsydvast.goteborg.se
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Anmälan/information: Sara Sivertsson 0707-85 58 64 eller 

sara.sivertsson@socialsydvast.goteborg.se 

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen Sydväst 

Sommarpilen 

För dig i årskurs 4 - 9. 

Under veckorna 25 och 26 kommer vi att hitta på en massa roliga aktiviteter. Vi kommer 

att åka på cykelutflykt, vara på Askimsbadet, Sisjöbadet och ha kreativ verkstad på Pilens 

fritidsgård. 

Gemensamt med feriearbetare planerar och genomförs olika aktiviteter.  

Kom gärna med önskemål på aktiviteter som ni vill göra, såsom tex, kubb, basket, 

tävlingar mm. 

Vid dåligt väder kommer vi att vara inomhus på Pilen. 

Följ oss på @kulturpilen på instagram så ser du vad som händer de olika dagarna. 

Vid frågor kan ni höra av er till Sara: 0706-11 84 94 eller Camilla: 0707-80 07 82 

Plats: Pilens Fritidsgård, Askims Pilegårdsväg 25 

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen Sydväst 

Club Kvadrat goes summer  

15 juni-14 augusti vardagar i Positivparken, 1200kvadrat och runt om i Frölunda 

Ålder: 6-15år. 

Under sommarlovets alla veckor finns feriearbetare tillsammans med personal på plats 

och producerar aktiviteter Du kan själv komma med önskemål vad du vill hitta på.  

Det kan bli allt ifrån fotbolls-, basketturnering och andra roliga sporter till 

kreativ/skapande verkstad.  

1200 Kvadrat har öppet måndag till fredag. På tisdagar och onsdagar har vi kvällsöppet 

för åldrarna 13-19 år mellan kl.17-20. Prova på Kpop hos oss på onsdagar kl.17-18. Vår 

studio kommer ha öppet, med möjlighet att lära sig spela in och göra beats mm.  

För mer information om aktiviteterna och vad som händer hos oss, följ 1200 Kvadrat på 

@1200kvadrat på instagram och Ungdomens hus 1200 Kvadrat | Facebook och  

Lov och fritidsverksamhet Askim Frölunda Högsbo | Facebook  

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen Sydväst 

 

 

Detta händer med Frölunda Bibliotek 
 

Öppettider 28 juni-15 aug 

Måndag-fredag kl. 10-18 

Lördag-söndag kl. 11-16 

Telefon: 031-366 28 40 

Adress: Valthornsgatan 13. Hållplats: Frölunda Torg 

Följ Frölunda Bibliotek / Frölunda Kulturhus | Facebook / @frolundabibliotek på 

instagram och få koll på sommarens aktiviteter. 

mailto:sara.sivertsson@socialsydvast.goteborg.se
https://www.instagram.com/kulturpilen/
https://www.instagram.com/1200kvadrat/
https://www.facebook.com/1200kvadrat/
https://www.facebook.com/fritidsverksamhetAFH/
https://www.facebook.com/frolundabibliotek
https://www.instagram.com/frolundabibliotek/
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Sommarboken 2021 - tema Ut i det vilda 

Välkommen till Frölunda bibliotek, hämta din Sommarboken-påse och fyll den med 

härlig sommarläsning! Massa spännande boktips finns uppdukade. Nyfiken?  

För dig som är 8-12 år. Drop-in. 

Premiär onsdag 16 juni-fredag 18 juni, kl. 15-17. 

Barnavdelningen 

Sommarboken pågår hela sommarlovet! Läs mer på 

Läs mer på www.barnensbibliotek.se/sommarboken 

Sommarboken - snack 

Ålder: 8-12 år. Drop-in. 

Vi möts. Pratar böcker och läsning. Fikar.  

Platser: 

Mellangården tisdag 22 juni kl. 14-15.30 

Positivparken onsdag 23 juni kl. 14-15.30 

Safirträdgården fredag 2 juli kl. 13-14.30 

Arrangör: Frölunda Bibliotek 

Ut i den vilda naturen 

Skapa en skatt-ask till dina naturfynd! 

Torsdag 1 juli, kl. 10- ca 12 eller kl. 13- ca 15. 
Ålder: 6 -9 år. 

Naturens spännande skatter som fjädrar, kottar och snäckor finns överallt! Kom och 

skapa en egen ask att samla dina naturfynd i. Författaren, tecknaren och samlaren Jessika 

Berglund leder workshopen. 

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser. 

Plats: Positivparken 

Arrangör: Frölunda Bibliotek 

Småkrypsjakten 

Torsdag 1 juli, kl. 14-16. 

Från 5 år. 

Gå på jakt i parken och spana in allt som hoppar, flyger, krälar och kryper. Med en kasse 

fylld av förstoringsglas, bingo-bricka samt småkrypsbok deltar du i småkrypsbingo. Alla 

får en överraskningspresent! Drop-in 

Plats: Positivparken 

Arrangör: Frölunda Bibliotek 

Frågepromenad i det vilda 

Torsdag 1 juli, kl. 10-16. 

Från 5 år. 

Promenera och klura tillsammans i naturen runt Positivparken. 

Chans att vinna fina bokpriser! Drop-in. 

Plats: Positivparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Rita med krita-låt asfalten blomma! 
Tisdag 6 juli. 

Ålder: 6-15 år. 

http://www.barnensbibliotek.se/sommarboken
mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
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Göteborgs Konsthall hälsar på med sin kreativa & härliga pop up-lådcykel! Tillsammans 

ritar vi med gatukrita i regnbågens alla färger och fyller asfalten med mönster och figurer. 

Du behöver inga förkunskaper.  

Inställt vid regn. Konsthallen delar då ut en kreativ kasse som du kan ta med hem. 

Platser: 

Mellangården kl. 12-13 

Bergskristallparken kl. 14.15-15.15 eller 15.30-16.30 

Arrangör: Göteborgs Konsthall i samarbete med Frölunda bibliotek 

Ut i den vilda naturen 

Skapa en skatt-ask till dina naturfynd! 

Torsdag 8 juli, kl. 10- ca 12 eller kl. 13– ca 15. 

Ålder: 6-9 år. 

Skapa en skatt-ask till dina naturfynd! 

Naturens spännande skatter som fjädrar, kottar och snäckor finns överallt! Kom och 

skapa en egen ask att samla dina naturfynd i. Författaren, tecknaren och samlaren Jessika 

Berglund leder workshopen. 

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser 

Plats: Bergkristallparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Småkrypsjakten 

Torsdag 8 juli, kl. 14-16. 

Från 5 år. 

Gå på jakt i parken och spana in allt som hoppar, flyger, krälar och kryper. Med en kasse 

fylld av förstoringsglas, bingo-bricka samt småkrypsbok deltar du i småkrypsbingo. Alla 

får en överraskningspresent! Drop-in. 

Plats: Bergkristallparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Frågepromenad i det vilda 

Torsdag 8 juli, kl. 10-16. 

Från 5 år. 

Promenera och klura tillsammans i naturen runt Bergkristallparken. 

Chans att vinna fina bokpriser! Drop-in. 

Plats: Bergkristallparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Kreativ skrivarworkshop med författare Tove Berggren  
Vi gör en massa roliga och enkla övningar. Vad sägs om en skrivpromenad för att samla 

skrivskatter? Eller att berätta om dig själv genom en magisk väska? Vi läser och delar 

våra texter med varandra.  

Fika och lunch ingår. Även din egen Loggbok och penna.  

Hoppas du har lust att vara med!  

Måndag 12 juli, kl. 10-14.30.  

Ålder:10-13 år. 

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser. 

Plats: Bergkristallparken 

mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se


   
 

 

Göteborgs Stad, socialförvaltningen Sydväst      16 (37) 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Onsdag 14 juli, kl. 10-14.30. 

Ålder: 10-13 år.  

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser. 

Plats: Positivparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Onsdag 21 juli, kl. 10-14.30.  

Ålder: 10-13 år. 

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser. 

Plats: Mellangården 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Maritiman - Vattnets fantastiska värld 

Torsdag 22 juli, kl. 11-12 eller kl. 13-14. 

Ålder: 8-12 år. 

Gör spännande experiment tillsammans med Johannes från Maritiman. Du blir utrustad 

med riktig labbutrustning, och får göra häftiga experiment med ämnen som du senare kan 

hitta hemma i köket. Samtidigt får du lära dig mer om vattnets egenskaper och hur havet 

funkar. 

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser. 

Plats: Bergkristallparken 

Arrangör: Maritiman i samarbete med Frölunda bibliotek 

Kultursommarjobbarna – teater 

Onsdag 11 augusti, kl. 11 och kl. 14. 

För alla åldrar. 

Kom och se en föreställning med Göteborg i huvudrollen!  

400 år - grattis! ca 30 min lång. 

Plats: Mellangården 

Arrangör: Stadens kultursommarjobbare och Frölunda bibliotek 

Adresser till de olika platserna: 

Bergkristallparken 

Bergkristallparken 1. Hållplats: Bergkristallsgatan 

Mellangården vid Vättnedalsskolan 

Smaragdgatan 28. Hållplats: Smaragdgatan 

Positivparken 

Positivgatan 7. Hållplats: Positivgatan 

Safirträdgården 
Hållplats: Briljantgatan 

 

mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
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Detta händer med Frölunda Kulturhus 

Nycirkus workshop – Cirkus Unik  

Onsdag 16 och torsdag17 juni.  

Tisdag 29 och onsdag 30 juni.  

Tisdag 10 och onsdag 11 augusti.  

Kl. 10.30-12. 

Från 6 år. 

Vi kommer att leka med akrobatik, träna balansen, jonglering och gå på styltor och 

”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. Ingen anmälan. Välkomna!  

Plats: Positivparken  

Arrangör: Frölunda Kulturhus. 

Skapa i parken 

Fredagen 18 juni kl. 10.30-12.30 

Ålder: 0 - 100 år 

Låt kreativiteten flöda i gott sällskap. 

Vi ses i Positivparken för att skapa filtfigurer, makramé och kumihimo-band. 

Arrangör: Onyx kulturproduktion/Frölunda Kulturhus 

GUL – Ful eller kul? – Big Wind 

Lördag 19 juni, kl 14. 

Från 3 år. 

Världen är GUL! På scen står tre gula kuber, en gul kvast och Gullan Gul. 

Välkommen in i Gullan Guls värld där leken är i centrum och allt kan hända, fantasin 

flödar fritt och vi dansar, sjunger och får följa med på ett sommaräventyr till sjön, där 

både publiken och Gullan tar sig ett dopp. Och se, en närsynt tupp med lupp som kräver: 

Kaffe med dupp! Vad mer? Gula gurkan som inte är nöjd… men är det verkligen en gul 

gurka? Och kan en saga vara blyg? Gullan gillar alla väder, bara hon är klädd i gula 

kläder.  

GUL! är en pedagogisk, interaktiv utomhusföreställning som inspirerar till fantasi, 

rörelse, sång, tecken och lek.  

Medverkande: Skådespelaren och musikern Cilla Klein.  

Plats: Positivparken. 

Arrangör: Frölunda Kulturhus. 

Skrotverkstad i Positivparken  

Tisdag 20 juli kl. 10.30-12.30 och torsdag 22 juli kl. 14-16. 

Ålder: barn och unga 

Bygg din mobilhållare eller något helt annat av skrot. Allt material finns på plats. 

Workshop med Robin Gillenskog. Drop in! 

Arrangör: Frölunda Kulturhus 
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Bygga konstverk och kojor av pil  

Måndag 21 – torsdag 24 juni och måndag 9 - torsdag12 augusti 

Kl. 11-16  

Drop in från 6 år och uppåt. Ta på oömma kläder. 

Tillsammans bygger vi konstverk och kojor av pil i Landheart landskapet.  

På plats finns Dawn Hang Yue Wong och Lisa Marie Bengtsson som instruerar och 

inspirerar. 

Plats: Positivparken 

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

Mytiska väsen  

Tisdag 27 juli kl.11 och torsdag 29 juli kl. 14. 

Ålder: 6-9 år. 

Erik Lahti Östling berättar om väsen som bäckahästen, jättar och rymdvarelser. 

Välkommen till en mytologisk stund där du får lyssna, rita och måla.  

Workshop med Erik Lahti Östling Tid: ca 60 min.  

Anmälan från och med 19 juli, ange vilken dag: erik_lahti20@kulturverkstan.net  

Begränsat antal platser.  

Plats: Samling vid Positivet i Positivparken 

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

Hemliga hörn – Teater Pero  

Lördag 14 augusti, kl.11 och 14. 

En berättarföreställning för alla från 3 år. 

Berättelser är som ballonger, de kan te sig små och lite fladdriga, men en god berättare 

kan fylla dem med både drömmar och rafflande dramatik. Skådespelarna ruvar på en 

sagoskatt och bygger upp en pytteliten värld, som kan bli jättestor. 

Plats: Positivparken  

Arrangör: Frölunda Kulturhus. 

Skulptur - workshop 

Tisdag 17 augusti kl. 14-17. 

Ålder: barn och unga 

Bygg en egen liten skulptur av stenar. 

Workshop med konstnären Mohannad ”Jeibool” Solaiman. Drop in 

Plats: Positivparken.  

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

Garn - workshop 

Måndag 19 juli och måndag 16 augusti kl.14-17. 

Ålder: barn och unga 

Med hjälp av garn utforskar vi vår omgivning på ett enkelt och lekfullt sätt. 

Workshop med textilkonstnär Subani. Drop in 

Plats: Vid fotbollsplan/boulebanan Positivparken.  

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

Slöjdarsöndag med Torbjörn  

Söndag 29 augusti kl. 12-15. 

Från 6 år.  

mailto:erik_lahti20@kulturverkstan.net
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Den sista söndagen i augusti flyttar slöjdarsöndag ut i parken.  

Ta med dig någon kompis, syster, bror, mormor, farfar eller kom ensam.  

Mellan 12 och 15 kan du komma till scenen i positivparken.  Där finns det allehanda 

material att tillverka något av, ett smycke, en maskot eller en amulett.  

Vi har material och verktyg – Du har skaparlust och fantasi. Kan du så ta med en korg 

med fika. Vi skapar och umgås. Kom och lär känna nya människor och samtidigt skapa 

och lära dig något nytt. 

Plats: Positivparken  

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

 

 

Detta händer med Kulturskolan i Sydväst 

Kulturskolans aktiviteter i Askim, Frölunda, Högsbo 

Modern marching percussion-slagverkskurs 

Prova att spela slagverksinstrument som trummor och melodiskt slagverk. För dig som är 

helt nybörjare och för dig som kanske spelat tidigare 

Nybörjare - Onsdag 16 - fredag 18 juni kl. 10 - 12.30. 

Lär dig spela Melodiskt slagverk och trummor  

Plats: Kungsladugårdsskolan, Birger Jarls gatan 1 och Pilens fritidsgård, Askims 

Pilegårdsväg 25 

Fortsättnings nivå, eller du som tidigare spelat lite. Onsdag 16 – fredag 18 juni kl. 

13.30 - 17. 

Lär dig spela Melodiskt slagverk och trummor  

Plats: Kungsladugårdsskolan och Pilens fritidsgård  

Anmälan med nivå och fm/em senast 4 juni till.: per.bjorkqvist@grundskola.goteborg.se 

Arrangör: Kulturskolan  

Sing Song writerkurs  

Är du sugen på att skriva egen musik, lära dig grunderna och skriva dina egna låtar? 

På sommarlovet har Kulturskolan kortkurs. Allt är kostnadsfritt, lättare fika serveras.  

Tisdag 29 juni - fredag 2 juli 

Kl. 9-12,  11-13 år 

Kl.13-16,  14-19 år 

Tisdag 6 juli - fredag 9 juli 

Kl. 9-12,  11-14 år 

Kl.13–-6,  14-19 år 

Du anmäler dig/ditt barn till förmiddag eller eftermiddag. Max 6 platser i grupperna  

Plats: Slottsbergsskolan 

Anmälan senast 4 juni till: frida.malarborn.hoshino@grundskiola.goteborg.se 

Anmälan är bindande Besked om plats kommer senast vecka 24 

Arrangör: Kulturskolan  

mailto:per.bjorkqvist@grundskola.goteborg.se
mailto:frida.malarborn.hoshino@grundskiola.goteborg.se
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Konstkollo 

Prova på konst i alla former, för dig som är nyfiken på att prova konst, olika material och 

uttryck. Verksamheten kommer att hållas utomhus. Vi bjuder på lättare fika.  

Fredag 13 augusti  kl. 9.30-12   Ålder: 8-12 år 

Måndag 16 augusti  kl. 9.30-12   Ålder: 8-12 år 

Tisdag 17 augusti  kl. 9.30- 12  Ålder: 12-16 år 

Plats: Samling utanför 1200 kvadrat, ungdomens hus 

Mandolingatan 47 

Hållplats Frölunda Torg  

Anmälan senast 4 juni till: frida.malarborn.hoshino@grundskola.goteborg.se 

Besked om plats kommer senast vecka 24. Anmälan är bindande  

Arrangör: Kulturskolan  

 

 

Kulturskolans aktiviteter i Tynnered och Styrsö 

Här kommer Kulturskolans aktiviteter veckorna 24-26. 

Du behöver inga förkunskaper men om du kan dansa, filma, göra konst, sjunga eller göra 

musik är det också bra! Vi bjuder på frukt. 

Anmälan gör du här: Anmälan Kulturskolans Lovkollo sommar 2021  

Information: lotta.ohring@grundskoleforvaltningen.goteborg.se 0707–99 07 27  

Eventuella ändringar uppdateras i Göteborgs stads kalendarium och mailas till dig som är 

anmäld.  

Vecka 24 

Dans i Tynnered-streetdans 

Torsdag 17 juni-fredag 18 juni kl. 13-16. 

Från 10 år. 

Vi lär oss grundsteg i flera streetstilar, sätter ihop koreografier, improviserar och har kul!  

Ledare: Hanna Henkelman.  

Plats: Kulturskolans lokaler i Tynneredsskolan, Korsåsliden 33  

Film på Frejaskolan  

Onsdag 16 juni-torsdag 17 juni kl. 12-15. 

Från 10 år.  

Vi lär oss göra film, hittar på idéer och filmar dem.  

Ledare: Emil Pettersson, film Emma Garmer, drama  

Plats: Kulturskolans lokaler i Frejaskolan, Kråkbärsvägen 1  

Konst i Tynnered 

Fredag 18 juni kl. 12-15. 

Från 10 år. 

Vi målar, bygger och formar våra idéer.  

Ledare: Susanne Thornell och Eva Linder, bildkonst  

Plats: Kulturskolans ateljé Spacet Tynneredsskolan, Korsåsliden 33  

Vecka 25 

Gör musik i Tynnered!  

Måndag 21juni-tisdag 22 juni kl. 12-15. 

mailto:frida.malarborn.hoshino@grundskola.goteborg.se
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xVxF35EMJUiRaH-d59KKBfL4QVLtai1Jk8mTB7eTgqNUQTdMV0Y4ODJMOUZXM1hWV1NETVQ2UENLTi4u
mailto:lotta.ohring@grundskoleforvaltningen.goteborg.se
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Från 10 år. 

Vi testar olika instrument, skriver låtar, improviserar och har kul!  

Ledare: Maja Molander och Emelie Molander. 

Plats: Kulturskolans lokaler i Tynneredsskolan, Korsåsliden 33  

Sång och drama!  

Måndag 21juni-tisdag22 juni kl. 12-15.   

Från 10 år.  

Vi testar dramaövningar, sjunger låtar, improviserar och har kul!  

Ledare: Anna Heikkinen, sång Emma Garmer, drama  

Plats: Kulturskolans lokaler i Frejaskolan, Kråkbärsvägen 1  

Musik på Frejaskolan!  

Onsdag 23 juni-torsdag 24 juni kl. 12-15. 

Från 10 år.  

Vi testar olika instrument, skriver låtar, improviserar och har kul!  

Ledare: Maja Molander och Emelie Molander, musik  

Plats: Kulturskolans lokaler i Frejaskolan, Kråkbärsvägen 1  

Sång och drama på Styrsö!  

Onsdag 23 juni-torsdag 24 juni kl. 12-15. 

Från 10 år.  

Vi testar dramaövningar, sjunger låtar, improviserar och har kul!  

Ledare: Anna Heikkinen, sång Emma Garmer, drama  

Plats: Styrsöskolans Lokaler Brattenskogen 42  

Vecka 26 

Musik och drama i Tynnered!  

Tisdag 29 juni-onsdag 30 juni kl. 12-15. 

Från 10 år.  

Vi testar olika instrument och dramaövningar, skriver låtar, improviserar och har kul! 

Ledare: Maja Molander och Emelie Molander, musik Emma Karlsson drama och musik  

Plats: Kulturskolans lokaler i Tynneredsskolan, Korsåsliden 33  

Musik och drama på Styrsöskolan!  

Torsdag 1 juli-fredag 2 juli kl. 12-15. 

Från 10 år.  

Vi testar olika instrument och dramaövningar, skriver låtar, improviserar och har kul! 

Ledare: Maja Molander musik Emma Karlsson drama och musik  

Plats: Styrsöskolans Lokaler Brattenskogen 42  

 

 

Detta händer i Positivparken 
Positivparken är en bemannad mötesplats för alla. Här finns en lekplats med 

bondgårdstema, en nybyggd hinderbana, boule-plan, utomhusscen och stora gräsytor för 

olika aktiviteter. 

Personal finns på plats alla vardagar kl. 10-17 samt lördagar kl. 10-16. 
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Varje måndag- och torsdagskväll från 17 maj- 18 augusti är parken bemannad till klockan 

19. Under denna period kommer det att hållas i någon form av aktivitet utomhus för barn 

och unga varje vardag. 

Du kan själv komma med förslag eller till och med vara med och hålla i någon aktivitet. 

 

Adress: Positivgatan 7. Hållplats: Positivgatan, Frölunda torg. 

Tel: 0736-66 06 86 

Facebook: Positivparken, här uppdaterar vi dagligen. 

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen sydväst 

Kpop - lär dig dansa till koreansk pop 

Prova på hela sommaren, veckorna 23-32. 

Måndagar kl. 18-19 i Positivparken för ålder: 6-12 år. Start måndag 7 juni. 

Onsdagar kl. 17-18 på 1200 Kvadrat för ålder: 13-19 år. Start onsdag 9 juni. 

K-pop står för koreansk pop och är musik- och dansstilen som tagit hela världen med 

storm. Du får möjlighet att utvecklas inom dans, lära känna nya människor samtidigt som 

du lär dig koreografier från dina favorit kpop artister.  

Information: kpopgoteborg@gmail.com  
Arrangör: Kpop Göteborg  

Instagram: @kpopgoteborg / Kpop Göteborg | Facebook 

Hälsodag  

Lördag 12 juni kl. 13-15. 

Oxytocin är ett må-bra-hormon. Det frigörs vid beröring och hjälper till att minska ångest 

och stress. Skapar avslappning och lugn.  

Bli din egen oxytocinjägare. Lär dig hur du enkelt ökar ditt oxytocin genom att testa på: 

- Andning 

- Massage, berättelser 

- Barn Yoga 

- Meditation 

Varmt välkomna! Vi ses i Positivparken 

Arrangör: Torpadammens Vänner 

www.torpadammensvanner.se 

Capoeira i Frölunda hela sommarlovet! 

15 juni-21 augusti 

Träning-Kultur-Gemenskap. Träna med eller utan föräldrar 

Capoeira är en sport från Brasilien 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, han har tränat sen han var 4 år och varit ledare i 30 år.  

Ingen anmälan krävs. Vid regn uteblir träning. Följ oss på facebook där hittar ni 

uppdaterad information Capoeira CVM | Facebook 

Slottsbergsskolan, Munspelsgatan 6 

Tisdagar kl. 16-17 

Samlingsplats fotbollsplan på skolgården  

Positivparken, Positivgatan 7 

Torsdagar kl.17-18 

Samlingsplats utanför Linden 

mailto:kpopgoteborg@gmail.com
https://www.instagram.com/kpopgoteborg/
https://www.facebook.com/kpopgoteborg
http://www.torpadammensvanner.se/
https://www.facebook.com/CapoeiraCVM
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Utanför Ungdomens hus 1200 kvadrat, Mandolingatan 47 

Lördagar kl. 11-11.45 och 11.45-12.30 

Samlingsplats på baksidan av 1200 kvadrat 

Save the date! Lördag 17 juli och fredag 13 augusti kommer vi ordna ”Brazilian day”, 

håll utkik efter mer information! 

Information: info@capoeira.nu, 0739-35 55 50  

Arrangör: CVM Capoeira 

www.capoeira.nu  

Club Kvadrat goes summer  

15 juni-14 augusti vardagar i Positivparken, 1200kvadrat och runt om i Frölunda 

Ålder: 6-15år. 

Under sommarlovets alla veckor finns feriearbetare tillsammans med personal på plats 

och producerar aktiviteter Du kan själv komma med önskemål vad du vill hitta på.  

@1200kvadrat på instagram och Ungdomens hus 1200 Kvadrat | Facebook och  

Lov och fritidsverksamhet Askim Frölunda Högsbo | Facebook  

Arrangör: Fritid Socialförvaltningen sydväst 

Nycirkus workshop – Cirkus Unik  

Onsdag 16 och torsdag17 juni.  

Tisdag 29 och onsdag 30 juni.  

Tisdag 10 och onsdag 11 augusti.  

Kl. 10.30-12. 

Från 6 år. 

Vi kommer att leka med akrobatik, träna balansen, jonglering och gå på styltor och 

”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. Ingen anmälan. Välkomna!  

Plats: Positivparken  

Arrangör: Frölunda Kulturhus. 

Skapa i parken 

Fredagen 18 juni kl. 10.30-12.30 

Ålder: 0 - 100 år 

Låt kreativiteten flöda i gott sällskap. 

Vi ses i Positivparken för att skapa filtfigurer, makramé och kumihimo-band. 

Arrangör: Onyx kulturproduktion/Frölunda Kulturhus 

GUL – Ful eller kul? – Big Wind 

Lördag 19 juni, kl 14. 

Från 3 år. 

Världen är GUL! På scen står tre gula kuber, en gul kvast och Gullan Gul. 

Välkommen in i Gullan Guls värld där leken är i centrum och allt kan hända, fantasin 

flödar fritt och vi dansar, sjunger och får följa med på ett sommaräventyr till sjön, där 

både publiken och Gullan tar sig ett dopp. Och se, en närsynt tupp med lupp som kräver: 

Kaffe med dupp! Vad mer? Gula gurkan som inte är nöjd… men är det verkligen en gul 

gurka? Och kan en saga vara blyg? Gullan gillar alla väder, bara hon är klädd i gula 

kläder.  

mailto:info@capoeira.nu
http://www.capoeira.nu/
https://www.instagram.com/1200kvadrat/
https://www.facebook.com/1200kvadrat/
https://www.facebook.com/fritidsverksamhetAFH/
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GUL! är en pedagogisk, interaktiv utomhusföreställning som inspirerar till fantasi, 

rörelse, sång, tecken och lek.  

Medverkande: Skådespelaren och musikern Cilla Klein.  

Plats: Positivparken. 

Arrangör: Frölunda Kulturhus. 

Bygga konstverk och kojor av pil  

Måndag 21 – torsdag 24 juni och måndag 9 - torsdag12 augusti 

Kl. 11-16  

Drop in från 6 år och uppåt. Ta på oömma kläder. 

Tillsammans bygger vi konstverk och kojor av pil i Landheart landskapet.  

På plats finns Dawn Hang Yue Wong och Lisa Marie Bengtsson som instruerar och 

inspirerar. 

Plats: Positivparken 

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

Hästkul med käpphäst!   

Måndag och tisdag 21-22 juni eller måndag och tisdag 9-10 augusti kl. 10-14. 

Från 7 år. 

Vill du vara med på ett tvådagars läger med käpphäst? 

Vi testar på olika grenar inom ridning med käpphäst. Vi lär oss om hästen, pysslar och 

annat kul! Lägret avslutas med att vi hoppar en bana, alla får rosett och diplom. 

Käpphästar finns att låna men har du en egen får du gärna ta med den.  

Vi grillar och bjuder på korv med bröd. Vid specialkost, ange detta vid anmälan. 

Anmälan till: info@langebergark.se  (namn, ålder, skola, adress och telefon)  

Plats: Positivparken 

Arrangör: Långeberga Ridklubb 

idrottonline.se/langebergaRK-Ridsport/ 

Brazilian Day 

Lördag 17 juli kl. 13-18. 

Välkomna till en familjedag i Positivparken där du kan känna rytmer och musik samt 

prova på dans och sporter från Brasilien. Cafét är öppet! 

Arrangör: IF CVM Capoeira 

Garn - workshop 

Måndag 19 juli och måndag 16 augusti kl.14-17. 

Ålder: barn och unga 

Med hjälp av garn utforskar vi vår omgivning på ett enkelt och lekfullt sätt. 

Workshop med textilkonstnär Subani. Drop in 

Plats: Vid fotbollsplan/boulebanan i Positivparken.  

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

Skrotverkstad i Positivparken  

Tisdag 20 juli kl. 10.30-12.30 och torsdag 22 juli kl. 14-16. 

Ålder: barn och unga 

Bygg din mobilhållare eller något helt annat av skrot. Allt material finns på plats. 

Workshop med Robin Gillenskog. Drop in! 

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

mailto:info@langebergark.se
https://idrottonline.se/langebergaRK-Ridsport/
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Mytiska väsen  

Tisdag 27 juli kl.11 och torsdag 29 juli kl. 14. 

Ålder: 6-9 år. 

Erik Lahti Östling berättar om väsen som bäckahästen, jättar och rymdvarelser. 

Välkommen till en mytologisk stund där du får lyssna, rita och måla.  

Workshop med Erik Lahti Östling Tid: ca 60 min.  

Anmälan från och med 19 juli, ange vilken dag: erik_lahti20@kulturverkstan.net  

Begränsat antal platser.  

Plats: Samling vid Positivet i Positivparken 

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

Hemliga hörn - Teater Pero  

Lördag 14 augusti, kl.11 och 14. 

En berättarföreställning för alla från 3 år. 

Berättelser är som ballonger, de kan te sig små och lite fladdriga, men en god berättare 

kan fylla dem med både drömmar och rafflande dramatik. Skådespelarna ruvar på en 

sagoskatt och bygger upp en pytteliten värld, som kan bli jättestor. 

Plats: Positivparken  

Arrangör: Frölunda Kulturhus. 

Skulptur - workshop 

Tisdag 17 augusti kl. 14-17. 

Ålder: barn och unga 

Bygg en egen liten skulptur av stenar. 

Workshop med konstnären Mohannad ”Jeibool” Solaiman. Drop in 

Plats: Positivparken.  

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

Slöjdarsöndag med Torbjörn  

Söndag 29 augusti kl. 12-15. 

Från 6 år.  

Den sista söndagen i augusti flyttar slöjdarsöndag ut i parken.  

Ta med dig någon kompis, syster, bror, mormor, farfar eller kom ensam.  

Mellan 12 och 15 kan du komma till scenen i positivparken.  Där finns det allehanda 

material att tillverka något av, ett smycke, en maskot eller en amulett.  

Vi har material och verktyg – Du har skaparlust och fantasi. Kan du så ta med en korg 

med fika. Vi skapar och umgås. Kom och lär känna nya människor och samtidigt skapa 

och lära dig något nytt. 

Plats: Positivparken  

Arrangör: Frölunda Kulturhus 

Sommarboken - snack 

Ålder: 8-12 år. Drop-in. 

Vi möts. Pratar böcker och läsning. Fikar.  

Platser: 

Positivparken onsdag 23 juni kl. 14-15.30 

Arrangör: Frölunda Bibliotek 

mailto:erik_lahti20@kulturverkstan.net
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Ut i den vilda naturen 

Skapa en skatt-ask till dina naturfynd! 

Torsdag 1 juli, kl. 10- ca 12 eller kl. 13- ca 15. 
Ålder: 6 -9 år. 

Naturens spännande skatter som fjädrar, kottar och snäckor finns överallt! Kom och 

skapa en egen ask att samla dina naturfynd i. Författaren, tecknaren och samlaren Jessika 

Berglund leder workshopen. 

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser. 

Plats: Positivparken 

Arrangör: Frölunda Bibliotek 

Småkrypsjakten 

Torsdag 1 juli, kl. 14-16. 

Från 5 år. 

Gå på jakt i parken och spana in allt som hoppar, flyger, krälar och kryper. Med en kasse 

fylld av förstoringsglas, bingo-bricka samt småkrypsbok deltar du i småkrypsbingo. Alla 

får en överraskningspresent! Drop-in 

Plats: Positivparken 

Arrangör: Frölunda Bibliotek 

Frågepromenad i det vilda 

Torsdag 1 juli, kl. 10-16. 

Från 5 år. 

Promenera och klura tillsammans i naturen runt Positivparken. 

Chans att vinna fina bokpriser! Drop-in. 

Plats: Positivparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Kreativ skrivarworkshop med författare Tove Berggren  
Vi gör en massa roliga och enkla övningar. Vad sägs om en skrivpromenad för att samla 

skrivskatter? Eller att berätta om dig själv genom en magisk väska? Vi läser och delar 

våra texter med varandra.  

Fika och lunch ingår. Även din egen Loggbok och penna.  

Hoppas du har lust att vara med!  

Onsdag 14 juli, kl. 10-14.30. 

Ålder: 10-13 år.  

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser. 

Plats: Positivparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

En historisk resa i tiden  

Lördag 14 augusti. 

Kl. 13-16. 

Följ med på en vandring i Positivparken genom Ruddalens spännande historia. 

Du kommer på olika stationer få ta del av levnadsförhållandena i området under istid, 

stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid.  

Kom gärna i matchande klädsel med någon tidsålder. 

mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
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Plats: Positivparken, Positivgatan 5 

Arrangör Torpadammens Vänner 

www.torpadammensvanner.se 

 

 

 

Detta händer i Axelhuset 

Flygande mattan på Axel Dahlströms torg 

Tisdag 1 juni - onsdag 30 juni 

I långt mer än tusen år har sagor om flygande mattor fört människor bortom fantasins 

gränser, till mystiska platser i avlägsna länder, där okända ljud, smaker och dofter 

förstärker upplevelsen och där oväntade möten ger nya perspektiv – allt kan hända. 

När mattan landar blir den som en tillfällig park, ett vardagsrum eller lekplats – Vad kan 

göra din dag bättre? Skön musik, busig lek, nya vänner eller kanske helt enkelt paus från 

vardagens stress? Det är vi som besöker den som fyller den med upplevelser. 

PS. Mattan har plats för både spontana och organiserade aktiviteter för alla åldrar. Vill du 

själv göra något kul på mattan? Yogastund, bokklubb, mötesplats eller annat så är det 

bara att göra. Men kom ihåg att mattan är för alla och kan inte bokas. Det är också viktigt 

att inte vara för många och att hålla avstånd samt följa övriga riktlinjer från 

Folkhälsomyndigheten. Ta hand om mattan och varandra!  

För mer information om aktiviteter se Facebook: 

Axelhuset och Högsbo bibliotek - Startsida | Facebook 

Sommarlovsaktiviteter för barn på Högsbo bibliotek 2021 

Onsdag 16 juni kl. kl. 14-16. Kick-off på flygande mattan: 

Sommarboken med årets tema “Ut i det vilda” kommer till Högsbo bibliotek! 

Biblioteket kommer ut till flygande mattan. Då kan du hämta din “Sommarbokpåse” och 

fylla den med böcker från biblioteket! I år är ett lite speciellt år, så biblioteket kommer ha 

olika utmaningar att hämta i informationsdisken under sommaren, det kan vara ett 

rollspel, en tipspromenad, en skattjakt eller ett mysterium som måste lösas. Fina priser 

utlovas! 

Vad är sommarboken? Sommarboken vänder sig till dig mellan 8 och 12 år. Gillar du att 

prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Alla får vara 

med. Det kvittar hur lite eller hur mycket du läser! Du får bland annat en fin påse att ha 

dina lånade böcker i så långt lagret räcker. 

Läs mer om sommarboken på https://www.barnensbibliotek.se/Sommarboken.  

Låna “Småkrypspåsen” 

Ge dig ut i naturen och leta småkryp! Förstoringsglas och småkrypsbok medföljer. Kryssa 

i bingobrickan när du hittar olika kryp. Full rad ger vinst! Hämta din vinst i 

informationsdisken. 

Sommarlovspåsen och Småkrypspåsen finns att hämta i biblioteket under hela sommaren. 

http://www.torpadammensvanner.se/
https://www.facebook.com/axelhusetochhogsbobibliotek/
https://www.barnensbibliotek.se/Sommarboken
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Bibliotekets öppettider under sommaren:  

Måndag kl.10-16, tisdag kl.10-19, onsdag-fredag kl. 10-16.  

 
 

 

Detta händer i Bergkristallparken, Parkhuset 
Adress: Bergkristallparken 1  

Hållplats: Bergkristallgatan, Beryllgatan 

Telefon: 031-366 44 16   

Facebook: Bergkristallparken  

En oas i Tynnered för alla åldrar!  

I parken finns olika aktivitetsytor, på gräsytorna kan du till exempel spela kubb, kasta 

frisbee eller duka upp en picknick. Här finns också en grusyta för boule, en actionyta, 

basketplan och bollbinge. Det finns också ett utegym och området är fullt av pokestops 

och flera pokegym.  

I den röda stugan finns toalett med skötbord och ett café med uteservering.  

Information: Håll dig uppdaterad för info som öppettider för café eller annat som händer i 

parken.  

Kvällsidrott på Frejaskolan 

För dig på högstadiet 

Lördagar hela sommaren kl. 18-21 vid Frejaskolan kommer det finnas möjlighet att 

kvällsidrotta. 

Kräver vädret att vi är inomhus så anpassas deltagarantal och maxgräns utifrån aktuella 

restriktioner för att minska smittspridning. 

Arrangör: Riksidrottsförbundet-SISU 

Kringresande Drop-In skate  

Veckorna 24-27, tisdag och onsdag kl.11-15. 

För dig mellan 7–16 år men vi tar emot alla åldrar om det finns plats. 

Kom och åk skateboard tillsammans med våra ledare.  

Det spelar ingen roll om du har åkt tidigare eller är helt ny på brädan,  

alla kan ha roligt på en skateboard.  

En skapandeverkstad kommer också finnas på plats. 

Medtag egen vattenflaska. 

Plats: Actionytan i Bergkristallparken.  

Hållplats: Beryllgatan eller Bergkristallgatan. 

Ingen föranmälan krävs.  

Utrustning finns att låna för de som inte har egen. 

Kontakt: irene.kalltorp@outlook.com 

Arrangör: Föreningen Människan i Kålltorp 

Pop - up Games i Tynnered hela sommaren 

Veckorna 24–32, tisdag-fredag kl. 12-18.  

https://www.facebook.com/Bergkristallparken
mailto:irene.kalltorp@outlook.com
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Ålder: 10–18 år.  

Du hittar oss på olika platser i- och runtomkring Tynnered i sommar där vi tillsammans 

med unga ledare och lokala aktörer erbjuder olika roliga aktiviteter.  

Plats: Vi uppdaterar information löpande på vår hemsida om var och när vi är samt 

eventuella ändringar vid dåligt väder. Ingen anmälan krävs. Medtag egen vattenflaska. 

Information: Lauko Latif Said: 0707-44 33 61, lauko.latif.said@rfsisu.se  

Arrangör: Riksidrottsförbundet  

www.streetgames.se / StreetGames Göteborg | Facebook   

Instagram: @streetgamesgoteborg  

Rita med krita-låt asfalten blomma! 
Tisdag 6 juli. 

Ålder: 6-15 år. 

Göteborgs Konsthall hälsar på med sin kreativa & härliga pop up-lådcykel! Tillsammans 

ritar vi med gatukrita i regnbågens alla färger och fyller asfalten med mönster och figurer. 

Du behöver inga förkunskaper.  

Inställt vid regn. Konsthallen delar då ut en kreativ kasse som du kan ta med hem. 

Plats: Bergskristallparken kl. 14.15-15.15 eller 15.30-16.30 

Arrangör: Göteborgs Konsthall i samarbete med Frölunda bibliotek 

Måla din plats 

Tisdag, onsdag och fredag veckorna 31 och 32 kl. 9-15. 

Bor du i Tynnered och är hemma på sommarlovet? 

Göteborgs konstmuseum kommer till Bergkristallen med workshop.  

Kom och måla din plats med oss! Kanske blir det platsen där du bor, ditt bästa badställe 

eller den fulaste platsen du vet. Du får såklart också måla något helt annat om du hellre 

vill det. Vi har allt du behöver för att skapa och du får göra hur många bilder du vill. 

Vi kommer att göra vissa av bilderna till vykort och står för allt material och fika. 

Plats: Bergskristallparken i Tynnered.  

Arrangör: Göteborgs konstmuseum 

Ut i den vilda naturen 

Skapa en skatt-ask till dina naturfynd! 

Torsdag 8 juli, kl. 10- ca 12 eller kl. 13– ca 15. 

Ålder: 6-9 år. 

Skapa en skatt-ask till dina naturfynd! 

Naturens spännande skatter som fjädrar, kottar och snäckor finns överallt! Kom och 

skapa en egen ask att samla dina naturfynd i. Författaren, tecknaren och samlaren Jessika 

Berglund leder workshopen. Begränsat antal platser. 

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Plats: Bergkristallparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Småkrypsjakten 

Torsdag 8 juli, kl. 14-16. 

Från 5 år. 

Gå på jakt i parken och spana in allt som hoppar, flyger, krälar och kryper. Med en kasse 

fylld av förstoringsglas, bingo-bricka samt småkrypsbok deltar du i småkrypsbingo. Alla 

får en överraskningspresent! Drop-in. 

mailto:lauko.latif.said@rfsisu.se
http://www.streetgames.se/
https://www.facebook.com/streetgamesgoteborg
https://www.instagram.com/streetgamesgoteborg/
mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
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Plats: Bergkristallparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Frågepromenad i det vilda 

Torsdag 8 juli, kl. 10-16. 

Från 5 år. 

Promenera och klura tillsammans i naturen runt Bergkristallparken.  

Chans att vinna fina bokpriser! Drop-in. 

Plats: Bergkristallparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Kreativ skrivarworkshop med författare Tove Berggren  
Vi gör en massa roliga och enkla övningar. Vad sägs om en skrivpromenad för att samla 

skrivskatter? Eller att berätta om dig själv genom en magisk väska? Vi läser och delar 

våra texter med varandra.  

Fika och lunch ingår. Även din egen Loggbok och penna.  

Hoppas du har lust att vara med!  

Måndag 12 juli, kl. 10-14.30.  

Ålder:10-13 år. 

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser. 

Plats: Bergkristallparken 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Maritiman - Vattnets fantastiska värld 

Torsdag 22 juli, kl. 11-12 eller kl. 13-14. 

Ålder: 8-12 år. 

Gör spännande experiment tillsammans med Johannes från Maritiman. Du blir utrustad 

med riktig labbutrustning, och får göra häftiga experiment med ämnen som du senare kan 

hitta hemma i köket. Samtidigt får du lära dig mer om vattnets egenskaper och hur havet 

funkar. 

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser. 

Plats: Bergkristallparken 

Arrangör: Maritiman i samarbete med Frölunda bibliotek 

Kulturskolans aktiviteter i Tynnered och Styrsö 

Här kommer Kulturskolans aktiviteter veckorna 24-26. 

Du behöver inga förkunskaper men om du kan dansa, filma, göra konst, sjunga eller göra 

musik är det också bra! Vi bjuder på frukt. 

Anmälan gör du här: Anmälan Kulturskolans Lovkollo sommar 2021  

Information: lotta.ohring@grundskoleforvaltningen.goteborg.se 0707–99 07 27  

Eventuella ändringar uppdateras i Göteborgs stads kalendarium och mailas till dig som är 

anmäld.  

Vecka 24 

Film på Frejaskolan  

Onsdag 16 juni-torsdag 17 juni kl. 12-15. 

Från 10 år.  

mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xVxF35EMJUiRaH-d59KKBfL4QVLtai1Jk8mTB7eTgqNUQTdMV0Y4ODJMOUZXM1hWV1NETVQ2UENLTi4u
mailto:lotta.ohring@grundskoleforvaltningen.goteborg.se
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Vi lär oss göra film, hittar på idéer och filmar dem.  

Ledare: Emil Pettersson, film Emma Garmer, drama  

Plats: Kulturskolans lokaler i Frejaskolan, Kråkbärsvägen 1  

Vecka 25 

Sång och drama!  

Måndag 21juni-tisdag22 juni kl. 12-15.   

Från 10 år.  

Vi testar dramaövningar, sjunger låtar, improviserar och har kul!  

Ledare: Anna Heikkinen, sång Emma Garmer, drama  

Plats: Kulturskolans lokaler i Frejaskolan, Kråkbärsvägen 1  

Musik på Frejaskolan!  

Onsdag 23 juni-torsdag 24 juni kl. 12-15. 

Från 10 år.  

Vi testar olika instrument, skriver låtar, improviserar och har kul!  

Ledare: Maja Molander och Emelie Molander, musik  

Plats: Kulturskolans lokaler i Frejaskolan, Kråkbärsvägen 1 

 

 

 

 

Detta händer i Vättnedal 

Lek och lär demokrati 

Ålder: 9-16 år.  

Här får du lära dig mer om dina rättigheter och driva frågor samtidigt som du är med och 

testar på nya aktiviteter och har kul tillsammans med andra. 

Aktiviteterna kommer genomföras på 2 olika platser i Tynnered, Mellangården och vid 

Ängås/Kulturskolan. När det gäller daglägren så kan tiderna komma att ändras 

Plats: Mellangården 

Period 1: Kl. 13–16 på torsdagar 17 juni, 24 juni och 1 juli.  

Samt dagläger den 6 juli och 7 juli kl. 10-16.  

Period 2: Kl. 13-16 på onsdagar den 14 juli, 21 juli och 28 juli.  

Dagläger tisdag 3-onsdag 4 augusti kl. 10-16.  

Hållplats: Smaragdgatan. 

Information: Sara Eliasson, E-post: sara.eliasson@ungaornar.se 

Arrangör: Unga Örnar 

Ungaornar.se, Demokratiklubb.se 

Instagram: @ungaornar / Unga Örnar | Facebook 

Spontanfotboll vid Grevegårdsplan/Vättnedalsskolan 

Söndagar under april–oktober 

Dagläger vecka 28, måndag 12 juli-fredag 16 juli. 

Kl. 11-12.30 för killar och kl. 12.30-14 för tjejer.  

mailto:sara.eliasson@ungaornar.se
https://www.instagram.com/ungaornar/
https://www.facebook.com/UngaOrnar
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Tiderna gäller både för både söndagarna och daglägret. 

Ålder: 9-13 år. 

Häng med du också! Kom och spela spontanfotboll i sommar!  

Vi bjuder på juice/kex varje dag och avslutar med grill på fredagen!  

Kom ombytta och medtag egen vattenflaska! Ingen anmälan krävs.  

Plats: Konstgräsplanen vid Vättnedalsskolan, Smaragdgatan 28.  

Hållplats: Smaragdgatan 

Information: tynneredfc@hotmail.com / Tynnered FC | Facebook  

Arrangör: Tynnered FC  

Stenkul i sommar 

För alla åldrar.  

I sommar kommer det arrangeras sommaraktiviteter på våra gårdar i Smaragd och 

Smyckeparken i Tynnered. Vi bjuder på pyssel, lekar, underhållning och mycket mer 

tillsammans med våra ledare. 

Smaragd/Briljant 

Tisdag 22 juni kl. 15-20, onsdag 7 juli och torsdag 12 augusti kl. 16-20. 

Lördag 21augusti kl 12-15 är det Sommarfest på parkeringen vid Tynnered kyrkan och 

vår gård Briljantgatan 1-15. 

Smyckeparken 

Tisdag 15 juni, onsdag 30 juni och torsdag 8 juli kl. 16-20 

E-post: sukran.sarkli@stena.com 

Arrangör: Stena Fastigheter i samverkan med Kulturskolan  

Digital fredagsinspiration – för dig som är föräldraledig 

Ålder: Föräldrar och barn 0–6 år. 

Sång, musik, teater, pyssel och sagor på lätt svenska,  

Fredagar 11-11.45 hela sommaren 

Vi ses på Zoom 

Anmäl dig till: noomi.gustafsson@bilda.nu, 

zakia.mohamed.osman@socialsydvast.goteborg.se  

eller på sms till 0767-21 53 57 så får du en länk till träffarna! 

Anordnas av Studieförbundet Bilda Sydväst och Socialförvaltningen Sydväst 

Lek och Rörelse i Vättnedal   

Ålder: 12-16 år. 

Kom och häng med oss i sommar och testa på olika aktiviteter.  

Fruktstund ingår varje tillfälle. Medtag egen vattenflaska. Ingen anmälan krävs. 

Veckorna 24-27 tisdag-fredag kl. 14-16 och fredagar kl. 17-20.  

Plats: Konstgräsplanen vid Vättnedalsskolan, Smaragdgatan 28.  

Hållplats: Smaragdgatan 

Information: Jozo Matovac: 0704–58 57 02, jozo@onneredhk.se  

Arrangör: Önnered HK  

www.svenskalag.se/onneredshk / Önnereds HK | Facebook 

Sommarkul vid Grevegårdsplan/Vättnedal 

29 juni-6 augusti. 

Måndag-torsdag kl. 16.30-18 för 6-9 år, kl. 18-19.30 för 10-12 år. 

mailto:tynneredfc@hotmail.com
https://www.facebook.com/tynneredfc/
mailto:Sukran.sarkli@stena.com
mailto:noomi.gustafsson@bilda.nu
mailto:zakia.mohamed.osman@socialsydvast.goteborg.se
http://jozo@onneredhk.se/
http://www.svenskalag.se/onneredshk
https://www.facebook.com/onneredshk
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Kom och spela boll, testa på kampsport, friidrott och övrig lek med oss. 

Litet mellanmål ingår varje dag. OBS! Med hänsyn till covid-19 delar vi upp gruppen i 

två delar om behov visar sig uppstå, en grupp för de yngre och en för de äldre. Medtag 

egen vattenflaska. Ingen anmälan krävs. 

Plats: Konstgräsplanen vid Vättnedalsskolan. Smaragdgatan 28. Hållplats: Smaragdgatan 

Information: Henrik Källén: 0702–22 87 71, henrik_kallen@hotmail.com    

Arrangör: Proletären FF 

www.proletarenff.se / Proletären Fotbollsförening | Facebook 

Sommarboken - snack 

Ålder: 8-12 år. Drop-in. 

Vi möts. Pratar böcker och läsning. Fikar.  

Platser: 

Mellangården tisdag 22 juni kl. 14-15.30 

Safirträdgården fredag 2 juli kl. 13-14.30 

Arrangör: Frölunda Bibliotek 

Rita med krita-låt asfalten blomma! 
Tisdag 6 juli. 

Ålder: 6-15 år. 

Göteborgs Konsthall hälsar på med sin kreativa & härliga pop up-lådcykel! Tillsammans 

ritar vi med gatukrita i regnbågens alla färger och fyller asfalten med mönster och figurer. 

Du behöver inga förkunskaper.  

Inställt vid regn. Konsthallen delar då ut en kreativ kasse som du kan ta med hem. 

Platser: 

Mellangården kl. 12-13 

Arrangör: Göteborgs Konsthall i samarbete med Frölunda bibliotek 

Kreativ skrivarworkshop med författare Tove Berggren  
Vi gör en massa roliga och enkla övningar. Vad sägs om en skrivpromenad för att samla 

skrivskatter? Eller att berätta om dig själv genom en magisk väska? Vi läser och delar 

våra texter med varandra.  

Fika och lunch ingår. Även din egen Loggbok och penna.  

Hoppas du har lust att vara med!  

Onsdag 21 juli, kl. 10-14.30.  

Ålder: 10-13 år. 

Anmälan till anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se eller till 031-366 28 83 

Begränsat antal platser. 

Plats: Mellangården 

Arrangör: Frölunda bibliotek 

Kultursommarjobbarna – teater 

Onsdag 11 augusti, kl. 11 och kl. 14. 

För alla åldrar. 

Kom och se en föreställning med Göteborg i huvudrollen!  

400 år - grattis! ca 30 min lång. 

Plats: Mellangården 

Arrangör: Stadens kultursommarjobbare och Frölunda bibliotek 

mailto:henrik_kallen@hotmail.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.proletarenff.se%2F&data=04%7C01%7C%7C258e47ada01f4fd39e7d08d918fd10ac%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637568297448560666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=06YOkxi5nxrnYs3ODJ3e5j42ycglVh%2FgasKDNky5cyI%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/proletarenff
mailto:anna.carin.svedstam@kultur.goteborg.se
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Prova på tennis i Tynnered 

Tisdag 20 juli - torsdag 22 juli kl. 13-15. 

Ålder: 10–12 år. 

Kom och prova på Tennis på Tennisbanan vid Vättnedalsskolan.  

Samling vid Mellangården. Inga förkunskaper krävs 

Totalt 16 platser – De första 16 intresserade får plats 

Anmälan: info@tennisgoteborg.se 

Arrangör: Svenska Tennisförbundet Göteborg 

Instagram: @svtf_goteborg 

Meeting Plays-kulturvagnen 

Tisdag 3 augusti-torsdag 5 augusti kl. 18-20 kommer kulturvagnen på besök! Sagoresan. 

Gör musik och teater. Umgås, njut av pannkakor, eld och festlig stämning.  

Familjer, barn och vuxna i alla åldrar är välkomna! Ingen anmälan behövs. 

Plats: Utomhus vid Vättnedalsskolan, Mellangården. Smaragdgatan 28.  

Hållplats: Smaragdgatan 

Information: Anna Leyman 0733–14 10 96, kontakt@meetingplays.se 

Arrangör: Meeting Plays 

www.meetingplays.se / MEETING PLAYS | Facebook 

 

 

 

Detta händer i Topas och Ängås 

Popup Games i Tynnered hela sommaren 

Veckorna 24-32, tisdag-fredag kl. 12-18.  

Ålder: 10-18 år  

Du hittar oss på olika platser i- och runtomkring Tynnered i sommar där vi tillsammans 

med unga ledare och lokala aktörer erbjuder olika roliga aktiviteter.  

Plats: Vi uppdaterar information löpande på vår hemsida om var och när vi är samt 

eventuella ändringar vid dåligt väder.  

Ingen anmälan krävs. Medtag egen vattenflaska. 

Information: Lauko Latif Said: 0707-44 33 61, lauko.latif.said@rfsisu.se  

Arrangör: Riksidrottsförbundet  

www.streetgames.se / StreetGames Göteborg | Facebook 

Instagram: @streetgamesgoteborg  

Spontanfotboll i Topas/Briljant 

Veckorna 24-32 måndag-torsdag kl. 12-14. 

Ålder: 7-15 år. 

Spontanfotboll öppet för alla flickor och pojkar. Medtag egen vattenflaska. Ingen 

anmälan krävs. 

Plats: Samling vid stora gården/grusplanen vid Topas/Briljant där vi utgår från.  

Hållplats: Briljantgatan. 

Information: Samer Daher 0733–26 26 04, tynneredunitedfc@gmail.com 

mailto:info@tennisgoteborg.se
https://www.instagram.com/svtf_goteborg/
mailto:kontakt@meetingplays.se
http://www.meetingplays.se/
https://www.facebook.com/meetingplays.se/
mailto:lauko.latif.said@rfsisu.se
http://www.streetgames.se/
https://www.facebook.com/streetgamesgoteborg
https://www.instagram.com/streetgamesgoteborg/
mailto:tynneredunitedfc@gmail.com
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Arrangör: Tynnered United FC  

Tynnered United FC | Facebook  

Lek och Rörelse i Topas 

Ålder: 12-16 år. 

Kom och häng med oss i sommar och testa på olika aktiviteter.  

Fruktstund ingår varje tillfälle. Medtag egen vattenflaska. Ingen anmälan krävs. 

Veckorna 28-32 tisdag-fredag kl. 14-16.  

Plats: Samling vid stora gården/grusplanen vid Topas/Briljant där vi utgår från 

Hållplats: Briljantgatan. 

Information: Jozo Matovac: 0704–58 57 02, jozo@onneredhk.se  

Arrangör: Önnered HK  

www.svenskalag.se/onneredshk / Önnereds HK | Facebook 

Lek och lär demokrati 

Ålder: 9-16 år.  

Här får du lära dig mer om dina rättigheter och driva frågor samtidigt som du är med och 

testar på nya aktiviteter och har kul tillsammans med andra. 

Aktiviteterna kommer genomföras på 2 olika platser i Tynnered, Mellangården och vid 

Ängås/Kulturskolan. När det gäller daglägren så kan tiderna komma att ändras 

Plats: Ängås/Kulturskolan 

Period 1. Kl. 13-16 på onsdagar 16 juni, 23juni och 30 Juni.  

Dagläger torsdag 8-fredag 9 juli kl. 10-16.  

Period 2. Kl. 13-16 på tisdagar den 13 juli, 20 juli och 27 juli.  

Dagläger torsdag 5-fredag 6 augusti kl. 10-16.  

Hållplats: Briljantgatan 

E-post: sara.eliasson@ungaornar.se 

Arrangör: Unga Örnar 

Ungaornar.se, Demokratiklubb.se 

Unga Örnar | Facebook 

Instagram: @ungaornar 

Kulturskolans aktiviteter i Tynnered och Styrsö 

Här kommer Kulturskolans aktiviteter veckorna 24-26. 

Du behöver inga förkunskaper men om du kan dansa, filma, göra konst, sjunga eller göra 

musik är det också bra! Vi bjuder på frukt. 

Anmälan gör du här: Anmälan Kulturskolans Lovkollo sommar 2021  

Information: lotta.ohring@grundskoleforvaltningen.goteborg.se 0707–99 07 27  

Eventuella ändringar uppdateras i Göteborgs stads kalendarium och mailas till dig som är 

anmäld.  

Vecka 24 

Dans i Tynnered-streetdans 

Torsdag 17 juni-fredag 18 juni kl. 13-16. 

Från 10 år. 

Vi lär oss grundsteg i flera streetstilar, sätter ihop koreografier, improviserar och har kul!  

Ledare: Hanna Henkelman.  

Plats: Kulturskolans lokaler i Tynneredsskolan, Korsåsliden 33  

https://www.facebook.com/Tynneredunitedfc
http://jozo@onneredhk.se/
http://www.svenskalag.se/onneredshk
https://www.facebook.com/onneredshk
mailto:sara.eliasson@ungaornar.se
https://www.facebook.com/UngaOrnar
https://www.instagram.com/ungaornar/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xVxF35EMJUiRaH-d59KKBfL4QVLtai1Jk8mTB7eTgqNUQTdMV0Y4ODJMOUZXM1hWV1NETVQ2UENLTi4u
mailto:lotta.ohring@grundskoleforvaltningen.goteborg.se


   
 

 

Göteborgs Stad, socialförvaltningen Sydväst      36 (37) 

Konst i Tynnered 

Fredag 18 juni kl. 12-15. 

Från 10 år. 

Vi målar, bygger och formar våra idéer.  

Ledare: Susanne Thornell och Eva Linder, bildkonst  

Plats: Kulturskolans ateljé Spacet Tynneredsskolan, Korsåsliden 33  

Vecka 25 

Gör musik i Tynnered!  

Måndag 21juni-tisdag 22 juni kl. 12-15. 

Från 10 år. 

Vi testar olika instrument, skriver låtar, improviserar och har kul!  

Ledare: Maja Molander och Emelie Molander. 

Plats: Kulturskolans lokaler i Tynneredsskolan, Korsåsliden 33  

Vecka 26 

Musik och drama i Tynnered!  

Tisdag 29 juni-onsdag 30 juni kl. 12-15. 

Från 10 år.  

Vi testar olika instrument och dramaövningar, skriver låtar, improviserar och har kul! 

Ledare: Maja Molander och Emelie Molander, musik Emma Karlsson drama och musik  

Plats: Kulturskolans lokaler i Tynneredsskolan, Korsåsliden 33  

 

 

 
 

Vi önskar alla en fin sommar och avslutar med ett tips om du är i behov av att låna 

utrustning så har Fritidsbanken Frölunda Torg öppet hela sommaren.  

Fritidsbanken Frölunda Torg 

Öppettider vardagar kl. 12-19 och lördagar kl. 12-16. 

Fritidsbanken Frölunda Torg | Facebook 

 

 

 
  

https://www.facebook.com/fritidsbankenfrolundatorg
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Sommarlovsaktiviteter i hela Göteborg 2021 
Sommarlovet börjar här! www.goteborg.se/sommarlov 

Här hittar du kul aktiviteter i hela Göteborg. Nästan allt är kostnadsfritt. 

 

Har du frågor 
Har du frågor när det gäller aktiviteterna i programmet kontaktar du arrangören. 

 

Har du frågor kring föreningar och föreningsstöd i socialförvaltningen Sydväst så 

kontaktar du föreningssamordnare. 

foreningsstod@socialsydvast.goteborg.se  

 

http://www.goteborg.se/sommarlov
mailto:foreningsstod@socialsydvast.goteborg.se

