Nu är det sommarlov!!

Här får du tips på vad du kan göra i Arboga i sommar.
Vi tycker det är viktigt att barn och unga har en meningsfull fritid. Därför hoppas vi att det finns någon aktivitet
som passar just dig.

Sommarlov 2017
– alla barn har rätt till en rolig sommar

Alla barn och unga har rätt till ett utvecklande och
innehållsrikt sommarlov.
Håll koll på arboga.se, där kommer vi att uppdatera
sommarlovsprogrammet så fort det händer något nytt.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
fördelar bidrag till landets kommuner för att dessa ska ordna aktiviteter på
sommarlovet för barn och unga i åldern 6-15 år. Tanken är att aktiviteterna
ska stimulera till deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor
mellan deltagare med olika social bakgrund. Detta stöd gör det möjligt för
Arboga kommun att utöka sin verksamhet jämfört med tidigare år.

Information om Sommarlov 2017 i Arboga
Sommarlovsaktiviteter arrangerade av Fritid och kultur i
samarbete med föreningslivet i Arboga.
www.arboga.se

Sommarlov – och inget att göra?
Gillar du att läsa böcker och prata om det du läst med kompisar?
vill du få nya boktips? bokpyssla lite? eller skriva en egen historia?
är du 8-12 år?...då kan du komma på sommarboksträff i sommar! Fyra onsdagar träffas vi
på biblioteket kl. 14–16, och man kommer de
gånger man vill och kan och kanske törs…vi
ska prata mycket om skräck i sommar!!!

Fritidsgården Gluggen

Under sommaren kommer
Gluggen att arrangera spontana
aktiviteter. När vädret är fint
drar vi kanske iväg på fiske eller
badutflykt. Det finns massor av
saker att låna hos oss, fotbollar,
basketbollar, frisbeegolf, kubb, cykelkärra med mera.
Välkomna in och kolla!

Vi ses 14 juni, 5 & 26 juli samt 16 augusti kl. 14!
Kom ihåg att ha ditt armband på dig hela sommaren!
Om du skulle tappa det, så kan du hämta ett nytt på Gluggen eller
Ekbacksbadet. Bandet gäller som entré vid alla våra aktiviteter i sommar.

Öppettider på Gluggen under sommaren 12 Juni–22 Augusti
(sommarstängt 7/7–23/7. Brandsta har stängt 12/6–22/8)
Måndag *13:00–16:30, Tisdag *13:00–16:30 (**17:00–21:00)
Onsdag *13:00–16:30, Torsdag *13:00–16:30 (**17:00–21:00)
Fredag *13:00–16:30
*Gäller för er som ska börja årskurs 4 till och med er som har slutat
årskurs 6. **Gäller för er som ska börja årskurs 6 till och med er som
slutat gymnasiet.

Välkommen till Ekbacksbadet
– det lilla badhuset med
det stora utbudet.
Varje tisdag och torsdag under
veckorna 24–34 badar alla Arbogas barn
mellan 6–15 år gratis.
Visa bara upp ditt sommarlovsarmband
vid entrén.
OBS! Besöker du badet ensam måste du kunna simma
200m, annars måste vuxet simkunnigt sällskap följa med.

www.arboga.se

Skrivarworkshop på Gluggen!

Kom på workshop med Linda Åkerström!
Då står skrivandet i fokus. Bli bättre
- testa nytt - prova om din idé till novell/
dikt/bok funkar, och få tips från en riktig
författare!
Linda Åkerström är författare och journalist.
hon har skrivit serien om ödeckarna. Läs mer om Linda på
www.lindaakerstrom.se - Tid: 19–30 juni kl. 13–16.30

Sommarläger på Vettra i Askersund, 16/6–12/8

Alla ungdomar 10–16 år är välkomna att följa med på
sommarläger. Info och anmälan, Anna-Lena Pligg,
telefon 0589-871 56 eller mejl anna-lena.pligg@arboga.se.
www.arboga.se

