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Februarilovsprogram
12–18 februari 2018

Winter Games i Frölunda 
Kulturhus
Onsdag–torsdag kl. 13-19, fredag kl. 12–17 
Alla är välkomna oavsett ålder

Gratis!  
Winter Games är ett gratis evenemang 
med idrott, musik och massor av aktivite-
ter för alla. Prova aktiviteter som boxning, 
kung fu, basket, fotboll, innebandy, para-
sport och kickboxning. Vad behövs? En 
god vilja, kämpaglöd och ett gott humör. 
Ta med inneskor och vattenflaska. Vi är i 
sporthallen. 

Arrangörer: Lokala föreningar, Västra 
Götalands Idrottsförbund, SISU Idrotts-
utbildarna och Göteborgs Stad 

Facebook: Streetgames Göteborg

Fäktning 
Måndag kl. 18 – cirka 19, årskurs 3–7 
Fixfabriken 

Kom och prova gratis värjfäktning! Ingen 
anmälan. Ta med gympakläder och 
inomhusskor. 

Plats: I gamla Fixfabriken på Bruksgatan 17. 
https://allezfaktforening.wordpress.com/
vagbeskrivning/ 

Information: Jesper Peterson 0700-21 21 59 
allezfaktforening@gmail.com

Arrangör: Allez fäktförening,  
www.allezfaktforening.com 

Boxning 
Måndag–tisdag kl. 16.45–19, tjejer och 
killar 7–15 år, Välens idrottsområde 

Gratis!  
Lär dig grunderna i boxning. 

Plats: Klubbhuset i Välen. 
Information: Zaghi, 0722-88 84 40,  
boxning-ghareh@hotmail.com 
Arrangör: Frölunda Boxningsklubb 
Facebook: Frölunda Boxning Klubb 

Badminton i Askim 
Fredag kl. 13–16, öppet hus

Gratis! 
Alla är välkomna. Racket och bollar  
finns att låna. 
Plats: Askims Badminton club vid  
Askims simhall, Gärdesvägen 5

Arrangör: Askims badmintonklubb, 
www.askimbc.se
Askims BC erbjuder även dagläger  
måndag–torsdag 9–15. För mer infor-
mation om kostnader, kontakta info@
askimbc.se 

Öppet hus hos Assyriska 
Hammurabiföreningen 
Måndag–fredag kl. 10–16, 7–15 år  
Klubbhuset i Välen Reningsverksgatan 3

Gratis!  
Prova på lek- och sportaktiviteter som 
biljard, pingis, pyssel och spel. Vi träffas 
i klubbhuset, men om det är möjligt är 
vi utomhus för att bland annat spela 
fotboll. Vi bjuder på korv med bröd och 
mellanmål.

Information: Khalil 0735-88 23 88,  
Marline 073-347763, www.hammurabi.nu 

Aktiviteter med denna symbol pågår i tillgänglighetsanpassade lokaler.

VÅRT FEBRUARILOVSPROGRAM är fullt av roliga och  
spännande saker att hitta på. Prova något du inte gjort förut  
och träffa nya kompisar! Under februarilovet finns det många 
olika aktiviteter att välja på. Hoppas du hittar något du tycker 
verkar kul! Fler lovaktiviteter över hela Göteborg hittar du på  
i kalendariet på www.goteborg.se

Foto: Hanna Johansson
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Prova på speedskating!  
– Åka fort på skridskor 
Onsdag kl. 9–12, årskurs 5–7
Låna speedskating-skridskor gratis! 
Passet inleds med cirka en halvtimmes 
utprovning av skridskor följt av övningar 
och lek. Om du vill kan du ta med egna 
skridskor. Ingen föranmälan behövs! 
Inträde till Ruddalens skridskobana,  
30 kronor.

Plats: Ruddalens skrinnarbana

Arrangör: IK Wega http://idrottonline.se/
IKWega/

Endagars ridläger för 
nybörjare 
Måndag eller torsdag kl. 9–15, från 7 år 
Gratis!  
Tillbringa en dag i stallet under lovet. Ett 
rid- och teoripass, stallsysslor och lek. 
Medtag matsäck, vi bjuder på fika. Gäller 
i första hand för dig som bor eller går i 
skola i stadsdelarna Askim-Frölunda- 
Högsbo eller Västra Göteborg. 

Plats: Långebergs Bygata 3, hållplats 
Köpcentrum 421

Information: Anmälan med namn, ålder, 
adress, skola, tel: info@langebergark.se 

Arrangör: Långeberga Ridklubb,  
www5.idrottonline.se/LangebergaRK- 
Ridsport

Bio i Näsets kyrka 
Onsdag kl. 10.30 Alla vi barn i Bullerbyn 
Torsdag kl. 10.30 Ronja Rövardotter 

Gratis! Ingen föranmälan. Alla åldrar är 
välkomna! Popcorn till båda filmerna. 

Plats: Hammarvägen 6.  
Hållplats Hammarvägen. 

Information: Peter 
Belsing, 031–731 64 54 

Arrangör: Svenska 
kyrkan

Rugby och nattvandrarna 
Torsdag kl. 17–19.30, killar och tjejer, 
6–16 år
Gratis! Ingen föranmälan!  
Kom och testa på Rugby. En sport som 
fokuserar på gemenskap och att ha 
roligt. På plats finns även Nattvandrar-
na som önskar informera alla vuxna om 
vandringar i området. Så kom och låt 
barn och ungdomar testa rugby och ta 
en fika med oss under tiden! 

Plats: Kastanjeträffen konstgräsplan i 
Vättnedalsområdet 

Information: Magnus, 0703-01 43 06, 
goteborgrugby@hotmail.com 

Arrangör: Göteborg Rugbyförening och 
Nattvandrarna i Tynnered-Frölunda

Trumworkshop på  
Tyrolens fritidsgård
Torsdag kl. 13–14 eller kl. 14.30–15.30

Gratis! Ingen föranmälan 
Kom och prova på att spela djembe-
trumma med Norman Zulu. Ta med din 
egna om du har, annars kan du låna. 
Passar alla, nybörjare som erfaren.

Information: jenny.svardsater@vastra.
goteborg.se, 031-366 15 13.

Arrangör: Kulturskolan i Västra Göteborg

Februarilovsfiske 
Tisdag, Härlanda tjärn 
Onsdag, Bergsjön 
Torsdag, Stora Mölnesjön  
Klockan 10–14 på alla platser 

Gratis! Ingen föranmälan!  
Platsen är lättillgänglig. 
All utrustning som behövs finns att låna 
på plats. Varma kläder är viktigt! Vi pim-
pelfiskar, ismetar, lär ut issäkerhet och 
grillar korv. Tag med egen god fika och 
en termos med varm dricka! Vi gör andra 
kul aktiviteter som tipsrunda och fiske-
tips. Om det inte är någon is så fiskar vi 
i öppet vatten istället. Vid svag is finns vi 
på plats och varnar. Då fiskar vi istället i 
Göta älv, väster om Sannegårdshamnen. 

Information: Hans Lindqwist,  
08-410 806 08 

Arrangör: Sportfiskarna-Sveriges  
Sportfiske-och Fiskevårdsförbund.  
www.sportfiskarna.se/goteborg 

Prova på med Göteborgs  
Parasportförbund
Måndag kl. 16–18 

Skridskokälke–kälkhockey med GHC. 
Från 7 år och uppåt inom skadegrupper-
na RH, U & S. Aktiviteterna håller vi 
antingen i själva eller tillsammans med 
våra Paraidrottsföreningar/samverkans-
partners. 

Alla aktiviteter är gratis! 

Plats: Angered Arenas Ishall.

Information/anmälan: Stina Wikström, 
stina@parasportgbg.se eller 031-43 22 56, 
senast 8/2 

Läs mer om aktiviteterna på webbsidan:  
www.parasportgbg.se, facebook, 
instagram

Friidrottsskolor 
Måndag–torsdag kl. 9–12  
Friidrottens hus, Friidrottens väg 5 

Gå in på respektive förenings webbsida 
och läs mer. 

Ullevi/Vikingen Friidrott 
Teknikläger/Friidrottsskola 
Information, anmälan och kostnad:  
Roger Andersson, 0725-76 92 28  
www.ullevi.nu 

Örgryte IS 
Information/anmälan/kostnad:  
www.oisfriidrott.se

Positivet i Positivparken 
Öppet vardagar kl. 9–17 
Lördagar och söndagar kl. 11–15

Bemannad lekpark i stadsdelsparken  
vid Frölunda Torg. Grillarna är tända  
vardagar kl. 11–17 och helgen kl. 11–15.  
Korv finns att köpa. 

Vi fortsätter med vårt pärlplatteprojekt 
Tema Göteborg som startade under  
höstlovet. 

Plats: Positivgatan 7, 031-366 04 80

Facebook: Positivet i Positivparken



Frölunda Kulturhus aktiviteter pågår i tillgänglighetsanpassade lokaler.

76

Detta händer på

Tre dagars workshop i 
nycirkus – Cirkus Unik 
Måndag–onsdag kl. 9–10.30, 7–9 år  
Måndag–onsdag kl. 11–12.30, 10–11 år 

Vi leker med akrobatik och pyramider, 
tränar balans och jonglering. Nycirkus 
utvecklar barns självförtroende, mod och 
stimulerar till samarbete. Workshopen 
leds av två mycket erfarna instruktörer 
och artister från Cirkus Unik. Begränsat 
antal platser. 

Boka och köp biljetter i receptionens 
biljettkassa, 031-366 27 25 eller  
www.ticketmaster.se 

Lilla sporthallen. Avgift 60 kronor per 
dag eller 120 kronor för tre dagar. 

Kreativ gågata 
Tisdag, torsdag och fredag kl. 13–14.30 

Under veckan kan du vara med och göra 
ett gemensamt collage, göra dina egna 
pins, lerfigurer och annat spännande. 
Verkstad utanför ateljén i gågatan. 

Lärlingsprovet  
– Gaston & Caligari 
Söndag 11 februari kl. 14  
Måndag och tisdag kl. 11 och 13 
Från 4 år

Caligari tror att det är vanlig dag på 
jobbet, som lärling till Mästermagikern 
Gaston. Plötsligt får han veta att det är 
dags för hans oförberedda prov i trolleri. 
Det är dags för Caligari att bli lärling 
av sjunde graden! Möt de populära 
TV-magikerna Gaston och Caligari i ett 
klurigt interaktivt äventyr där du får vara 
med och bestämma om Caligari klarar 
testet eller ej. 

Cirka 40 min. Stora salen. Entré 60 kr. 

Animakerspace 
Måndag och tisdag kl. 13–16  
Ålder 9–15 år

Animera mera, tvådagars workshop. 
Kom och ge liv åt olika objekt genom 
animerad film! Första dagen bygger vi 
dockor och skapar en spännande miljö. 
Andra dagen filmar vi och lägger på 
ljud. Vi avslutar med att se på filmerna 
tillsammans. Föranmälan krävs: torbjorn.
alstrom@afh.goteborg.se 

Avgift 40 kronor. 

Öppen ateljé 
Onsdag kl. 15–17.30 

Gör en kylskåpsmagnet. Ateljén. 

Konstnär för en dag 
Onsdag kl. 10.30–12.30. Ålder 6–9 år

Samling sagorummet, biblioteket. Vem 
var Frida Kahlo? Med start i sagorummet 
upplever vi konstnärens liv genom bild 
och drama. Sedan går vi till ateljén och 
skapar vid staffliet. Avslutning med 
vernissage och fika. OBS! Oömma kläder. 
Begränsat antal platser. 

Anmälan: lisa.davis@afh.goteborg.se

Vattendisco 
Onsdag kl. 18-20. För dig upp till 13 år 

Välkommen till en extra rolig badupple-
velse! Allt från discobelysning till dans 
och hopptävlingar. Du måste vara sim-
kunnig, vilket betyder att du kan simma 
200 meter. Café finns på plats. Föräldrar 
är välkomna in och titta, men måste vara 
ombytta. Obs! Inga badkort gäller och 
hänglås behövs till klädskåpet. Entré 30 
kronor. 

Badkassan: 031-368 22 80 

Frölundabion 
Tisdag och onsdag kl. 15

Boka och köp biljetter. Receptionens 
biljettkassa telefon: 031-366 27 25  
eller www.ticketmaster.se 

Paddington 2 
Animerat, komedi. Från 7 år.  
Tisdag kl. 15. Entré 50 kronor. 

Ferdinand 
Animerad familjefilm. 
Onsdag kl. 15. Entré 50 kronor.  



Bibliotekens aktiviteter pågår i tillgänglighetsanpassade lokaler.
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Detta händer på biblioteken

Måla ditt självporträtt 
För alla åldrar  
Barnavdelningen, biblioteket.

Bokjuryn + fika 
Torsdag kl. 14–15. Ålder 9–12 år

Sagorummet, biblioteket. Luta dig 
tillbaka, få boktips och fika. Var med  
i bokjuryn och rösta på din favorit!

SÖDRA SKÄRGÅRDENS 
BIBLIOTEK, STYRSÖ

Tisdag och torsdag 

Kl. 11: Sagoläsning för de minsta, 2–5 år. 
Karin läser ur de nyaste bilderböckerna!

Kl. 14: Boktips och pyssel för barn mellan 
6–12 år.

Ingen anmälan

Information: 031-366 57 80 
sodra.skargardens.bibliotek@vastra.
goteborg.se

FRÖLUNDA BIBLIOTEK 
FRÖLUNDA KULTURHUS 

Selfies genom tiderna 
Pågår under hela lovet. Ålder 6–12 år 

Testa dina kunskaper om bilder och 
porträtt genom tiderna. Var med i 
bibliotekets sportlovstävling. 

HÖGSBO BIBLIOTEK  
AXELHUSET

Spökvandring! 
Torsdag kl. 15.30, 7–11 år 

Fri entré 
Vågar du följa med på årets kusligaste 
spökvandring? Vi läser läskiga berättel-
ser och tar en kuslig runda i Axelhuset. 
Efteråt blir det fika och pyssel. Anmäl dig 
i biblioteket från 1 februari, om du törs.

Information: 031-366 04 00
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Alla fritidsgårdar och klubbar  
i Västra Göteborg är 
tillgänglighetsanpassade.

Fritidsgårdar och klubbar  
i Västra Göteborg 
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Bergkristallsparken 
Måndag–fredag kl. 13–17 för alla åldrar 

Måndag: Femkamp 

Tisdag: Pyssel 

Onsdag: Vi gör en spännande orienterings-
tävling och lagar något gott tillsammans

Torsdag: Film, TV-spel och mys 

Fredag: Utflykt, mer information finns  
i huset 

Information: 031-366 41 75, 0703-84 41 60 

Facebook: Mötesplats Bergkristallsparken

Tyrolens fritidsgård 
Tisdag och torsdag kl. 17–20  
Fredag kl. 17-23. årskurs 7–9 

I Tynneredsskolan, 031-366 41 76

Information: Kontakta personal eller 
skriv till oss på facebook

Facebook: Tyrolens Fritidsgård

Instagram: 4_elements_tyrolen

Mellangården 
Måndag–fredag kl. 10–16 årskurs 4–6 

Måndag: Spontanidrott i idrottshallen

Tisdag: Utflykt

Onsdag: Trekamp, mer information 
på gården. Vattendisco på Frölunda 
kulturhus kl. 18–20. Samling kl. 17.30  
på Mellangården. 

Torsdag: Utflykt 

Fredag: Just Dance-
tävling på Tyrolens 
fritidsgård 12–16 

Inför utflykter läs mer 
information på gården 

Adress: Smaragdgatan 28, 
Vättnedalsskolan,  
031-366 41 79, 0725-44 18 14

Klubben Lokal 426 
Måndag–fredag, årskurs 4–6 

Drop in kl. 10–16 (matsäck ska tas med 
alla dagar). Se dagens program på 
Facebook: Klubben lokal426 

Adress: Ängkärrsvägen 22,  
Påvelunds centrum

Information: beata.sylven@vastra.
goteborg.se, telefon 0728-554195

Lilltyrolen 
Måndag–fredag kl. 12–16, årskurs 4–6.
I Tynneredsskolan, 031-366 41 76 

Måndag–tisdag: Mosaikverkstad 
Onsdag: Utflykt 
Torsdag: Workshop med handtrummor 
Fredag. Just Dance-turnering

För mer information kontakta personal 
eller skriv till oss på facebook

Facebook: Tyrolens Fritidsgård

Instagram: 4_elements_tyrolen

Fritidsgården Öhålan 
På Styrsö, årskurs 7–9

Måndag och onsdag kl. 17–21 
Tisdag kl. 12-16 
Fredag och lördag kl. 18–23.30
Kul aktiviteter i sporthallen! Kom  
gärna med förslag på aktiviteter.

Onsdag: Utflykt till Ullared.  
Kolla tiderna med personalen. 

Information: 0702-65 35 59

Facebook: Öhålan 

Fritidsklubben  
Önneredsskolan 
Måndag–fredag kl. 10–16 årskurs 4–6 

På måndagen sätter vi schemat för  
hela veckan. Vill du vara med och 
påverka vilka aktiviteter vi skall göra 
under lovet? Kom ner på måndag! När 
planeringen är klar sätts den ut på 
hjärntorgets anslagstavla.

Adress: Juteskärsgatan 3, 031-366 41 80 

Pilen 
Fritidsgård årskurs 7–9  
och fritidsklubb årskurs 4–6 
Adress: Pilegårdsväg 25, 031-366 34 80
Facebook och Instagram:  
Pilens Fritidsverksamhet 

Axel 
Fritidsklubb årskurs 4–6 i Axelhuset 
Adress: Axel Dahlströms torg,  
0707-85 57 44
Facebook: Axelhuset och Högsbo bibliotek

Linden 
Fritidsklubb årskurs 4–6 
Adress: Positivgatan 5, 031-366 04 83
Facebook: Lindens Fritidsverksamhet

Fritidsgården på  
1200 kvadrat 
Måndag, onsdag och fredag kväll  
årskurs 7–9 
Adress: Mandolingatan 47, 031-366 04 84
Facebook: Fritidsgården 1200 kvadrat 

Utflykter och upplevelser 
För dig som är 10–16 år 
Gratis!  
Kulturplaneterna bygger på ett kon-
cept från Rädda Barnen. Barn och 
ungdomar kommer under några dagar 
på lovet att kostnadsfritt få möjlighet 
till aktivitet inom fritid och kultur. Vi 
utgår från Linden. Vi kommer att göra 
en massa roliga saker tillsammans.  
Vill du vara med i denna grupp?

Information och intresseanmälan:  
Shapol 0736-66 04 16

Fritidsgårdar och 
klubbar i Askim- 
Frölunda-Högsbo 

Här händer mycket roliga saker på lovet för dig 
10–16 år. Läs mer på facebook om vad som händer.



Har du frågor angående 
föreningslivet i din stadsdel?
 
Stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo 
Bodil Wästhede, 031-366 04 86 
bodil.wasthede@afh.goteborg.se

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg 
Conny Levik, 031-366 41 70 
conny.levik@vastra.goteborg.se

Med reservation för ändringar i programmet
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www.goteborg.se

Fritidsbanken Frölunda Torg
Måndag–fredag kl. 12–18  
Lördag kl. 12–16
Här kan alla låna sport- och fritids-
utrustning helt gratis i 14 dagar!  
Du kan under öppettider lämna in 
sport- och fritidsutrustning som du 
inte längre använder.

Plats: Frölunda Torg, övre plan 
bredvid Blodcentralen Droppen och 
Försäkringskassan

Information: 0707-43 58 28

Facebook: Fritidsbanken Frölunda Torg


