
Mängder av sommaraktiviteter  
väntar på dig över hela staden.  
Alla aktiviteter i broschyren är gratis.

Sommarlovet
börjar här!

För att se  
alla aktiviteter  
gå in på: 
www.kalendarium. 
goteborg.se



Hej!
Under sommarlovet händer massa roligt i Göteborg!  
Göteborgs Stad och många av stadens föreningar satsar 
tillsammans för att göra sommarlovet 2018 till något  
alldeles extra. 

I detta häfte hittar du mycket av allt som händer runt om  
i Göteborg i sommar. När du bläddrar i det hoppas vi att  
du ska hitta många spännande och roliga aktiviteter. 
Alla aktiviteter i broschyren är gratis! 

  Ofta är det bara att komma, men till en del  
  av aktiviteterna måste du anmäla dig i förväg  
  för att vara säker på att få en plats.  
  De är märkta med       här i häftet. 

Tänk också på att vissa läger och heldagsaktiviteter kan kräva anmälan 
redan när sommarlovet börjar. Så ta gärna en titt direkt och se om 
det finns något du vill anmäla dig till! 

I Göteborgs Stads kalendarium hittar du ännu fler aktiviteter och får 
uppdaterad information om eventuella ändringar. Så missa inte att 
gå in på kalendarium.goteborg.se och sök på sommarlov! 

Glad sommar!
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 Vecka 23     4 juni–10 juni              

Pop up – Tryckworkshop                 6–15 år      
Prova på spännande sätt att göra egna mönster och tryck, 
både stora och små. Göteborgs Konsthall och konstnären 
Rachel Barron åker runt i stan med ett mobilt tryckeri. 
Mer information: www.konsthallen.goteborg.se
Minimixgården 7 juni klockan 17.30–20 
Plats: Den röda stugan vid lekplatsen på Hammarkulletorget.  
Fler ställen tillkommer, se www.konsthallen.goteborg.se

Fira studenten
Kom till Gårdstens fritidsgård och fira med oss att du eller 
någon som du tycker om har tagit studenten. Vi bjuder på 
mat och dryck.
8 juni, Gårdstens fritidsgård klockan 17–21

Stadsdelsfestival Örgryte-Härlanda 
På stadsdelsfestivalen kan du prova på mängder av olika 
aktiviteter såsom hoppborgar, hästridning, minivarvet, 
skateboard, fotboll, innebandy, taekwondo, rullstolshand-
boll, tennis, scoutaktiviteter, schack och mycket mer. Det 
kommer finnas möjlighet att köpa mat från olika kulturer.  
Mer information:  
niklas.sjostrom@orgryteharlanda.goteborg.se  
031-365 52 50  
mathias.undeland@orgryteharlanda.goteborg.se  
072-855 44 49
9 juni, klockan 11–16, Björnplan i Torpa  
(bakom Kaggeledstorget i anslutning till Vidkärrsallén)

 Vecka 24     11 juni–17 juni              

Invigning av sommarboken 7–12 år
Var med på årets invigning av Sommarboken! Kliv in i Cirkus 
Mirandus magiska värld och ta del av en oförglömlig före-
ställning. Där blir det glitter och karneval för hela slanten. 
Bland popcorn, peruker och mustascher kommer du att hitta 
roligt pyssel och en spännande vandring. Du får en boklåda 
eller bokpåse som du kan proppa full med böcker. Allt du 
lånar får extra lånetid, över hela sommarlovet. Ingen anmälan 
– bara kom! 
12 juni, klockan 17, Stadsbiblioteket Göteborg  
Barnavdelningen

Bio på gården   årskurs 6–9
Välkommen till en härlig biokväll på fritidsgården.  
Vid fint väder är vi utomhus. Popcorn och fika finns  
att köpa. Ingen anmälan krävs. 
Mer information: 072-856 53 95 
kalltorps.fritidsgard@orgryteharlanda.goteborg.se
14 juni, klockan 20.30–23.30 
Kålltorps fritidsgård, Virginsgatan 13

Skolavslutningsfotboll på Kortedala torg  
Alla åldrar
Fira in sommarlovet med sargfotboll på Kortedala Torg. 
Anmälan sker på plats.  
Mer information: Rejan Rashid 031-365 41 20
14 juni klockan 15–20, Kortedala Torg 

 Invigning av Sommarboken 7–12 år
Var med på årets festliga invigning av Sommarboken!  
Det blir tips från både barn och bibliotekarier om roliga, 
magiska och spännande böcker. Du får en fin boklåda att 
fylla med böcker med lång lånetid över hela sommaren.  
Vi bjuder på smarrigt fika!  
Anmälan: alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se  
eller 031-367 26 27.
15 juni, klockan 13, Älvstrandens bibliotek 
Diagonalen 6 Lindholmen

Distriktsmästerskap i Breaking
Distriktsmästerskap i breaking på Tyrolens fritidsgård.  
Kategorierna för tävlande är junior och senior. Ett årligt 
event med fokus på de yngre och deras utveckling.
15 juni, 18–22, Tyrolen fritidsgård, Safirgatan 14

Konsert: Allt é lov(e) Endast årskurs 6–9 
Konsert på Fängelset med olika artister. Håll koll på 
Kålltorps fritidsgårds sociala medier för artistsläpp.  
Försäljning av fika. Konserten är drog- och alkoholfri. 
Biljetter hämtas ut på Kålltorps fritidsgård eller Pusterviks 
biljettkassa. Instagram och Snapchat: fritid416.  
Facebook: Kålltorps fritidsgård.  
Mer information: 076-271 78 30 
kalltorps.fritidsgard@orgryteharlanda.goteborg.se
15 juni, klockan 20–23 (insläpp klockan 19.30) 
Fängelset Härlanda park, Kålltorpsgatan

Sommarboken på Majornas bibliotek 
Gillar du också att läsa på sommarlovet? Då ska du vara 
med i Sommarboken! Du får en väska att fylla med böcker 
som du får låna under hela sommarlovet. Mellan klockan 11 
och 13 är rymdexperten Peter Ekberg på plats och håller en 
workshop om allt spännande som finns i rymden. 
15 juni klockan 10–17, Majornas bibliotek

Program dag för dag
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 Bokkollo på Linnéstadens bibliotek  
        och Bokskåpet   6–9 år
Kom och läs, skriv, rita och berätta med författaren  
Ebba Berg! Vi bjuder på fika och en bok i present.  
Föranmälan på Linnéstadens bibliotek, 031-365 80 11
15 juni klockan 11–13, Linnéstadens bibliotek
Även 10 augusti klockan 11–13, Bokskåpet Värmlandsgatan 20

Gårdsfest – öppet hus  årskurs 5–9
Ungdomar från Kålltorps fritidsgård uppträder. Vi välkom-
nar speciellt dig i årskurs 5. Du kan prova på olika aktivite-
ter, allt från pyssel, målning, film och olika spel. Föräldrar 
och syskon är välkomna, det kommer finnas försäljning av 
korv och fika.  
Mer information: 070-281 47 08 
kalltorps.fritidsgard@orgryteharlanda. goteborg.se
16 juni, klockan 12–16, Kålltorps fritidsgård, Virginsgatan 13

Hantverk från Maorifolket  Från 7 år
Att tvinna tygremsor kallas på Maori ”Taaniko”. Erika Ticona 
kommer och lär dig denna teknik och berättar om Maorifolket 
på Nya Zeeland.  
16 juni, klockan 12–16, Positivparken, Västra Frölunda

Blommornas vals – Big Wind 
En dans- och musikföreställning för hela familjen. En tids-
enlig och glad färd med dansakrobatiska blommor. Tillsam-
mans med DJ Klorofyll och Super Kirschkål intar de deko-
rativa blommorna parken. Det blir en vacker och anarkistisk 
samling plantor på framfart i en musikalisk blomstafett.  
De egensinniga blommorna gör allting, men lovar ingenting 
– förutom underhållning och fantasi att inspireras av.  
Cirka 30 min. 
16 juni, 17 juni,  klockan 14, Lindenscenen, Positivparken  
Västra Frölunda

Familjedag på Bergsjögården
Familjedag på Bergsjögården i samverkan med Balder. 
Hoppborgar, grill, ansiktsmålning och en massa annat.  
Ta med dig hela familjen och kom!  
Mer information: 031-365 46 57
17 juni klockan 15–18
Bergsjögården, Universumsgatan 1

 Vecka 25     18 juni–24 juni           

Öppen verksamhet för högstadiet
18 juni, 17.00–21.30, Hjällbo Fritidsgård – Hemmaplan

Pop up – Tryckworkshop                        6–15 år
Prova på spännande sätt att göra egna mönster och tryck,
både stora och små. Göteborgs Konsthall och konstnären
Rachel Barron åker runt i stan med ett mobilt tryckeri.  
www.konsthallen.goteborg.se
18 juni klockan 12–15, Kortedala bibliotek

 Författarbesök och skrivarworkshop  
        med Sara Lövestam   10–16 år
Sara Lövestam berättar om sina böcker och delar med sig 
av sina bästa skrivknep. Kom för att lyssna, inspireras och 
skriva. Mer information och anmälan: 031-365 50 70 
kulturhuset.kaken@orgryteharlanda.goteborg.se
18 juni, klockan 13.30–15.30 
Samling Kulturhuset Kåkens innergård, Kålltorpsgatan 2

Normkritisk filmvisning: Billy Elliot   
från 7 år
Filmen utspelar sig i skuggan av den stora gruvstrejken 
1984 i en liten stad i England och handlar om 11-årige Billy 
som slits mellan sin dröm att bli dansare och sin familj. Hans 
mor är död och fadern och brodern har bara förakt till övers 
för ”tramsigheter” som balett. Varje lördag går Billy och 
tränar boxning och i samma lokal går flickorna och tränar 
balett för Mrs. Wilkinson. Han blir alltmer fascinerad av dansen. 
Nu måste han övertyga sin familj om hur viktig dansen är 
för honom. Mrs. Wilkinson hjälper honom med privatlektio-
ner och tillsammans kämpar de mot målet – att Billy  
ska få chansen att pröva in till The Royal Ballet School.  
Mer information: 031-365 50 60  
kulturhuset.kaken@orgryteharlanda.goteborg.se
18 juni, klockan 15–17 
Stora salen i Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2

Bangolf med Göteborgs bangolfklubb
Här får barn och ungdomar möjlighet att prova på bangolf.  
Kontakt: 073-389 65 43
18 juni–21 juni, klockan 11–14, Strandängsledet 1 A

Låtskrivarverkstad med Kulturskolan 
10 år och uppåt
Testa att skriva dina egna låtar. Vi hjälps åt med att skapa 
text och beats. Inga förkunskaper eller anmälan krävs.
18 juni, klockan 11–15, Bagarn’s mötesplats, Gamlestaden
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Fotbollsskola med Bergsjön SK   
7–13 år
Här får barn och ungdomar träna och spela fotboll.  
Kontakt: Omar Abdi 076-068 59 98.
18 juni–torsdag 21 juni, klockan 12–14 (7–10 år) 
klockan 14–16 (11–13 år), Rymdtorget 3

Sambatågsworkshops
Kom och testa på att spela samba med olika trummor och 
slagverksinstrument på Bergsjögården. Tillsammans med 
lärare från Kulturskolan trummar vi olika rytmer och spelar 
tillsammans i grupp. Varje dag kör vi uppvisning klockan 
14.30 på innergården! Inga förkunskaper eller anmälan krävs.
18 och 19 juni klockan 13–15 på Bergsjögården 
20 juni klockan 13–15 på Bagarn’s mötesplats

Serieworkshop med Henri Gylander   10–15 år  
På den här workshopen får du möjlighet att lära dig mer om
berättande i serieform och hur du kan uttrycka dig konst-
närligt i både bild och text. Tid och mer information hittar 
du på Kärra biblioteks facebooksida eller ring Kärra  
bibliotek: 072-748 77 39.
18–22 juni Kärra bibliotek

Sommarlov på Lövgärdets fritidsgård             
13–20 år 
Kom till Lövgärdets Fritidsgård i sommar. Vi kommer att 
göra utflykter tillsammans och vi har öppen verksamhet 
under kvällarna. Kontakt: Aida 072-230 47 98 
18–22 juni, Ungdomsgården (skolans högra gavel) 
Vaniljgatan 23 

  Kapten Kryp, Tempus & planetskötarna
Tidsmaskinen Tempus tar oss med på en tur som leder till  
Amazonas regnskog. Vi följer med Kapten Kryp som reser 
runt jorden och träffar olika djur som lever i det vilda. Under 
resans gång blir Kapten Kryp alltmer inspirerad att bli pla-
netskötare. Kom och träffa stora kryp och ta del av hopp-
fulla framtidstips. Föreställningen pågår cirka 50 minuter. 
Begränsat antal platser. Biljett bokas och hämtas i  
kulturhusets reception, 031-366 27 25.
19 juni, klockan 14, Lilla salen, Frölunda kulturhus

Eid-firande
Vi kommer att ha ett Eid-firande på fritidsgården.  
Kom hit och ät och drick en massa gott. 
19 juni, klockan 18–21, Gårdstens fritidsgård

Sagovandraren besöker Tuve bibliotek   
7–12 år
Krister Jonasson besöker en av sommarboksträffarna på 
Tuve bibliotek. Med hjälp av muntligt berättande skapar  
han tillsammans med barnen ett spännande rymdäventyr. 
Tid och mer information hittar du på Tuve biblioteks  
facebooksida.
19 juni, Tuve biliotek

Öppen verksamhet för högstadiet
19 juni, 17–21.30, Hjällbo Fritidsgård – Hemmaplan

Kultur 4ür Göteborg 
Kultur 4ür Göteborg är ett projekt för ungdomar som 
genom sin musik, dans och poesi vill verka för att motverka 
segregation i Göteborg. Håll dig uppdaterad på våra sociala 
medier för mer information om vilken tid och vilka som 
kommer att uppträda.  Facebook: detta händer inom Fritid 
& Förening i Östra Göteborg eller Kultur 4ür Alle 
Information: 072-539 63 23
Onsdag 20 juni Bagarn´s mötesplats, Brahegatan 11

Dans- och teaterworkshops
Tillsammans med Kulturskolans lärare dansar vi och spelar 
teater i en grym blandning. Inga förkunskaper eller anmälan 
krävs.
19 juni, klockan 13–14 på Bergsjögården,  
20 juni, klockan 13–14 på Kortedala fritidsgård

 Sommarboken-träff 2 7–12 år
Kom och dela med dig av dina egna boktips inom årets 
tema Universum. Vi tipsar om härliga faktaböcker och 
böcker som utspelar sig i rymden och på andra spännande 
platser. Vi provar att skapa egna berättelser och du får gär-
na pyssla, sen bjuder vi på somrigt fika. Välkommen att vara 
med även om du inte varit med tidigare!  
Anmälan: alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se eller 
031-367 26 27
19 juni, klockan 13 
Älvstrandens bibliotek, Diagonalen 6, Lindholmen

Teckna serier med Yvette 8–13 år
Kom och teckna din egen serie. Du får teckningstips och 
lära dig berättarkunskaper så att du kan komma igång med 
din historia eller bara bli bättre på att rita.
19 juni, klockan 13–16, Kyrkbyns bibliotek, Kyrkbytorget 4
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 Bilden som verktyg och vapen 13–16 år
Vill du lära dig mer om fotograferande? Då är du välkommen 
att delta i sommarens kreativa workshop – en fotokurs med 
fokus på bildberättande och bildkomposition. Fotografen 
och producenten Gabriella Duraffourd hjälper dig att hitta 
just ditt konstnärliga uttryckssätt, göra din röst hörd och 
få inspiration inför sommarens alla fototillfällen. Kom på en 
eller båda träffarna.  
Mer information och anmälan: 031-365 50 70 
kulturhuset.kaken@orgryteharlanda.goteborg.se
19 och 20 juni, klockan 14–17 
Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2

Mosaik och plantering 
Workshop där vi lär oss att plantera växter och göra mosaik,  
samtidigt smyckar vi tillsammans fritidsgårdens uteplats. 
19–20 juni, klockan 13–17, Tyrolen fritidsgård, Safirgatan 14

 Poetry Slam
Poetry slam är en tävling i estradpoesi. Det är en plattform 
att bli hörd, dela sina känslor och tankar med resten av 
världen. Som deltagare har du cirka tre minuter på scen där 
ingen får avbryta. Publiken är juryn. I Sverige hålls bland 
annat Ortens bästa poet och SM i poetry slam årligen. Vill 
du få din röst hörd? Då är Poetry Slam något för dig!  
Anmälan: antonhober@gmail.com
20 juni, klockan 18–19.30, Volvo Ocean Race 
Scen: Lilla scen, Frihamnen

 Lilla biodlarskolan  9–12 år
Hälsa på hos våra bin och lär känna dem. Du får lära dig 
om deras liv och nytta. Det blir fikapaus i parken på bigården. 
Föreningen har skyddsutrustning till alla deltagare.   
Anmälan: www.hisingensbiodlare.se eller 070-528 35 83.  
Begränsat antal platser. Arrangör: Hisingens biodlareförening 
i samarbete med Beepartners med stöd från Göteborgs 
Stad Lundby.
20 juni, klockan 10–14, Bigården i parken på Flunsåsberget 
bakom Ljungängsbacken 13

 Digitalt skapande 7–14 år
Tillsammans med digitalverkstan får du prova att bygga 
ihop din egen dator med hälp av en Raspberry Pi. Därefter 
får du testa att bygga ett eget spel i Scratch.  
Anmälan: 031-366 71 15
20 juni, klockan 13–15, Kyrkbyns bibliotek, Kyrkbytorget 4

Sommar med Tio vilda hästar Från 4 år
Stadsbiblioteket är mer än bara ett hus. Med avstamp i be-
rättelsen Tio vilda hästar så bjuds du med på ett spännande 
lekäventyr där vi bygger våra egna käpphästar och rider 
iväg. Håll ögonen öppna när du minst anar det så dyker vi 
även upp på stadens lek- och badplatser med bokbussen.
20 juni, klockan 14–16, Stadsbiblioteket Göteborg, Tellus

 Saltholmen eller Universeum med Hjällbo  
        Fritidsgård – Hemmaplan  12–16 år
Vid fint väder åker vi till Saltholmen för bad, grill och skoj! 
Vid dåligt väder åker vi på utflykt till Universeum. 16 platser 
– först till kvarn! Anmälan: senast en vecka innan aktiviteten 
till shahad.george@angered.goteborg.se 
Uppge ditt fullständiga namn, mobilnummer, föräldrars 
kontaktuppgifter och eventuella allergier.
20 juni                                                                            

Cirkus Unik 
Vår idé är att arbeta med nycirkus för att skapa en kul syssel-
sättning, som framförallt utvecklar gruppsamarbete, mod 
och självförtroende. Det finns en plats för alla inom cirkus.
20 juni, klockan 15–16.30, Kastanjeträffen, Smaragdgatan 28 

Samiskt hantverk 10–14 år
Tillsammans med Ola Stinnerbom får du tillverka samiska  
amuletter och får veta mer om den samiska kulturen. 
21 juni, klockan 12–16, Positivparken, Västra Frölunda

 Vi åker till Liseberg 12–16 år
Följ med oss på Hjällbo Fritidsgård till Liseberg. 16 platser  
– först till kvarn! Anmälan: senast en vecka innan aktivitet 
till shahad.george@angered.goteborg.se   
Uppge ditt fullständiga namn, mobilnummer, föräldrars 
kontaktuppgifter och eventuella allergier.
21 juni, Hjällbo Fritidsgård – Hemmaplan

 Sommarboken på Bergsjöns bibliotek  
        8–12 år
Kickoff – Träffa rymdexperten och författaren Peter Ekberg. 
Få tips på hur du gör spännande rymdberättelser. Sen blir 
det boktips och fika. Anmälan: 031-365 41 31.
21 juni, klockan 13–14.30, Bergsjöns bibliotek, Rymdtorget 8

Cirkus Unik
Vår idé är att arbeta med nycirkus för att skapa en kul syssel-
sättning, som framförallt utvecklar gruppsamarbete, mod 
och självförtroende. Det finns en plats för alla inom cirkus.
21 juni, klockan 15–16.30, Bergkristallsgatan 50

Sommarboken, första träffen 8–13 år
Sommarlovet har börjat och det är dags att komma till 
bibblan! Bibliotekarierna tipsar om superbra böcker och alla 
barn får en Sommarbokenväska att fylla med böcker och en 
läsdagbok. Vi fikar och pimpar våra läsdagböcker.
21 juni, klockan 13–15, Lundby bibliotek

Digital skaparbibbla 8–16 år
Kom och lek med ny häftig teknik tillsammans med erfarna 
instruktörer från RISE (Research Institutes of Sweden).  
Vi testar programmering, bygger robotar och gör enkla 
teknikpyssel.
21 juni, klockan 15–17, Lundby bibliotek
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Muralmålning
Workshop i hur man målar på en vägg. Du får lära dig skissa 
upp ett motiv och teknik för att måla. I grupp kommer vi 
också måla fasaden på fritidsgården. En konstnär skissar 
upp ett motiv som vi sedan tillsammans målar. 
21–22 juni, klockan 13–17, Tyrolen fritidsgård, Safirgatan 14

Midsommar på Galaxen
Var med och fira midsommar på föreningen Galaxen i  
Bergsjön. Dans kring stång, häst och vagn, servering,  
lotterier och levande musik. 
22 juni, klockan 10, Galaxgatan 7

Togalisk danswork  6–15 år
Honjo kulturförening ordnar sommarlovsaktiviteter på  
Kulturhus Kviberg. Ingen föranmälan – bara kom!
23 juni, klockan 10–18, Kvibergs marknad

 Vecka 26     25 juni–1 juli                      

Smycka och lys upp Blå Ställets innegård  
– Ojo de Dios
Unga och barn! Ta chansen att kollektivt vara med och 
skapa en färgglad textilinstallation på Blå Ställets innergård. 
Med handarbete, fantasi och med hjälp av färgglada textila 
material och olika traditionella tekniker kommer vi att 
smycka och lysa upp innergården.
25 juni, klockan 12–15, Blå Stället, Innegården

Fotbollsskola för flickor med Bergsjön SK  
7–13 år 
Här får flickor i åldern 7–13 år träna och spela fotboll.  
Kontakt: Omar Abdi 076-068 59 98
25–29 juni, klockan 12–16, Rymdtorget 3

Cirkus Unik
Kom och testa på olika cirkustekniker tillsammans med 
Cirkus Unik! 
25 juni, klockan 10–12, Bagarn’s mötesplats i Gamlestaden 
och klockan  13–15 på Bergsjögården          

Lövgärdets festival 1+3 
Kom och testa flera aktivitetspunkter på vår fina gräsmatta 
utanför fritidsgården i Lövgärdet. Vi bjuder på allt ifrån trevliga 
uppträdande på scen, hoppborgar, och sist men inte minst 
– fika för hela familjen! Alla är välkomna! Det kommer att 
finnas partytält ifall regnet skulle hälsa på oss.  
Kontakt: Aida 072-230 47 98.
25–28 juni, Ungdomsgården (skolans högra gavel) 
Vaniljgatan 23 

¡Vida Angered!
Med gemensam kraft, gemensamma resurser och för ett 
jämställt Göteborg har vi i sektor kultur och fritid samlats 
för att ta steget till vad som förhoppningsvis blir starten på 
många fina samarbeten under åren som kommer. En turné 
kommer att genomföras i samarbete med tre utvalda fritids-
gårdar där vi bjuder de boende i området på en gemensam 
dag med både fritids- och kulturinslag. 
Tillsammans skapar vi möten. Tillsammans skapar vi förändring. 
¡Vida Angered! 

Turnéstopp 1: Lövgärdets Fritidsgård: 25 juni 
klockan 15–19 Vaniljgatan 23 

Turnéstopp 2: Rannebergen, Kooperativet Fjället: 26 juni 
klockan 15–19, Fjällblomman 2

Turnestopp 3: Hjällbo Fritidsgård 27 juni 
klockan 15–19, Bergsgårdsgärdet 79

 Skräck, fasa och mardrömmar!   
        9 år och uppåt
Författarbesök med Lena Ollmark. Varför är det så fantas-
tiskt med skräck och spökhistorier? Under mina författarbe-
sök försöker jag förklara min kärlek till det fasansfulla  
och skrämmande. Fruktstund ingår. Begränsat antal platser.  
Anmälan: kan göras från 11 juni, 031-366 04 00
25 juni, klockan 14.30–16, Högsbo bibliotek

Cykelkök årskurs 6–9
På cykelköket kan du bygga din egen cykel av gamla  
skrotcyklar eller fixa din egen cykel.  
Mer information: 073-665 65 53  
stig-lennart.samuelsson@orgryteharlanda.goteborg.se
25–29 juni och 2–6 juli, klockan 11–15 
Kålltorpsskolans baksida, Qvidingsgatan 5

 Skräck, fasa och mardrömmar!   
        9 år och uppåt
Författarbesök med Lena Ollmark. Varför är det så fantas-
tiskt med skräck och spökhistorier? Under mina författar-
besök försöker jag förklara min kärlek till det fasansfulla 
och skrämmande. Fruktstund ingår. Begränsat antal platser. 
Anmälan kan göras från 29 maj, ring 031-366 04 00. 
26 juni, klockan 13–14.30, Frölunda bibliotek

Öppen verksamhet för högstadiet
26 juni, 17–21.30, Hjällbo Fritidsgård – Hemmaplan

POP UP bygglek
POP UP bygglek är en rullande bygglekplats som åker runt i  
Göteborg. Bilen är full med roliga och kreativa material som 
ger barn möjlighet att själva bygga och skapa sina egna 
kreationer. På plats finns bygglek-ledare som hjälper till att 
instruera och inspirera. 
26 juni, klockan 12–15, Angereds Stadspark
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 Digitalt skapande 13–25 år
Testa på att programmera din egen microbit dator. Vi kommer 
testa på att programmera en digital tärning och flera andra 
roliga spel. Inga förkunskaper krävs. Datorer och material 
finns att låna. Bokningen öppnar 13 juni klockan 9 på  
www.stadsbiblioteket.nu/boka
26 juni, klockan 12–15, Stadsbiblioteket Göteborg, 
Trappscenen

 Sommarverkstan – Batik  8–12 år                                                  
Kom och färga t-shirtar i regnbågens alla färger. Du får ta 
med t-shirten hem och allt material är gratis. Hämta biljett 
från klockan 13 i disken på barnavdelningen.
26 juni, klockan 14–16, Stadsbiblioteket Göteborg 
Barnavdelningen

Cirkus Unik
Kom och testa på olika cirkustekniker tillsammans med 
Cirkus Unik!
26 juni, klockan 10–11.30 på Bagarn’s mötesplats i  
Gamlestaden och klockan 12.30–14 på Bergsjögården

 Skrivar-workshop på Majornas bibliotek   
        10–14 år
Förra årets populära skrivinspiratör Agnes Hillert håller en 
tvådagars workshop med temat ”Universum” som utgångs-
punkt. Fantiserar, fikar och inspirerar. Föranmälan på Majornas 
bibliotek, 031-365 95 51.
26–27 juni, klockan 10–12, Majornas bibliotek

Skulpturworkshop                                  9–15 år
Kom och bygg en skulptur av sten och järn tillsammans 
med skulptören Mohannad Jeibool Soleman. Tag gärna med 
en egen sten storlek cirka 10–15 cm. Oömma kläder. 
27–28 juni, klockan 13–16, Positivparken, Västra Frölunda

Cirkus Unik
Kom och testa på olika cirkustekniker tillsammans med  
Cirkus Unik!
27–29 juni, klockan 13–15, Kortedala fritidsgård

Smycka och lysa upp Blå Ställets innegård  
– Tusen och en fläta
Unga och barn! Ta chansen att kollektivt vara med och 
skapa en färgglad textilinstallation på Blå Ställets innergård. 
Med handarbete, fantasi och med hjälp av färgglada textila 
material och olika traditionella tekniker kommer vi att 
smycka och lysa upp innergården.
27 juni, klockan 12–15, Blå Stället, Innegården

Kulturkalaset:  
Göteborg Stads 
fem kulturhus 
  
Göteborgs Stads fem kulturhus finns på plats 
på Kulturkalaset för att bjuda på smakprov från 
programmen i kulturhusen. Vi fyller vårt tält med 
underhållning, musik, disco, dans, workshops och 
mycket, mycket mer under veckan. Aktiviteter 
såsom lunchdisco, pimpa din Prideparad-kostym 
och pin-tillverkning.

14–19 augusti, klockan 12–20 
Bältesspännarparken
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 Minigolf eller bio med Hjällbo Fritidsgård  
        – Hemmaplan  12–16 år
Vid bra väder spelar vi minigolf i Slottsskogen. Vid sämre 
väder går vi på bio. 16 platser – först till kvarn!  
Anmälan: senast en vecka innan aktiviteten till  
shahad.george@angered.goteborg.se. Uppge ditt fullstän-
diga namn, mobilnummer, föräldrars kontaktuppgifter och 
eventuella allergier.

27 juni, Hjällbo Fritidsgård – Hemmaplan      

 Lilla biodlarskolan  9–12 år
Hälsa på hos våra bin och lär känna dem. Du får lära dig om 
deras liv och nytta. Det blir fikapaus i parken på bigården. 
Föreningen har skyddsutrustning till alla deltagare.   
Anmälan: www.hisingensbiodlare.se eller 070-528 35 83.  
Begränsat antal platser. Arrangör: Hisingens biodlarefören-
ing i samarbete med Beepartners med stöd från Göteborgs 
Stad Lundby.
27 juni, klockan 10–14, Bigården i parken på Flunsåsberget 
bakom Ljungängsbacken 13

Filmtajm 8–13 år
Kom och mys på bibblan. Vi ser på en spännande film och 
äter popcorn.
28 juni, klockan 13–15, Lundby bibliotek

 Beachvolleyboll                     12–16 år
Följ med oss på Hjällbo Fritidsgård – Hemmaplan, och spela 
beachvolleyboll. 16 platser – först till kvarn!  
Anmälan: senast en vecka innan aktiviteten startar till  
shahad.george@angered.goteborg.se 
Uppge ditt fullständiga namn, mobilnummer, föräldrars  
kontaktuppgifter och eventuella allergier.
28 juni, Hjällbo fritidsgård

Deckarvandring i Positivparken  
8 år och uppåt
Klura tillsammans! Delta i vår deckarvandring och tävla om 
spännande böcker. 
28 juni, 14–14.30, Positivparken, Västra Frölunda

Digital skaparbibbla 8–16 år
Kom och lek med ny häftig teknik tillsammans med erfarna 
instruktörer från RISE (Research Institutes of Sweden).  
Vi testar programmering, bygger robotar och gör enkla 
teknikpyssel.
28 juni, klockan 15–17, Lundby bibliotek

Kultur 4ür Frölunda
Ungdomar från hela Göteborg kommer tillsammans fylla 
scenen med framträdanden och visa upp sina fantastiska 
förmågor. 
28 juni, 17–19, Lindenscenen, Positivparken, Västra Frölunda

 Grand Final på fixarnas insamling
Grand Final på Fixarnas insamling är grill-VM. Vill du vara 
med och tävla? Anmäl dig till Mixgården: 
mixgården@angered.goteborg.se
28 juni klockan 16–20, Parken i Hammarkullen

Mosaikfabriken
Hjälp oss på Blå Stället att göra konstverk av mosaik som vi 
sedan monterar i vår stadspark. 
28 juni, klockan 12–15, Angereds Stadsparken

Dj workshop och Djumbeh workshop    6–15 år
Honjo kulturförening ordnar sommarlovsaktiviteter på  
Kulturhus Kviberg. Ingen anmälan – bara kom!
29 juni, klockan 10–18, Kvibergs marknad

Angeredsdagen
Kom till en härlig och festlig dag i Angered där vi bjuder 
på musik, teater och massa andra aktiviteter! Ett samarbete 
mellan kulturförvaltningen Göteborgs Stad och sektor kultur 
och fritid Angered. 
29 juni, klockan 16–19, Angereds Stadspark 

 Käppishopp i Positivparken med förvald  
        höjdklass   7 år och uppåt
Ta med din käpphäst och tävla på en hinderbana för käpp-
hästryttare! Klockan 13.00 Clear Round – Alla får hoppa 
och alla tävlande får rosett. Ingen anmälan. Tidshoppning 
startar efter CR-klassen. Anmäl dig med ditt namn, hästens 
namn och vald höjd (30–40 cm, 50–60 cm, 70–80 cm) till  
jennie.wangel@afh.goteborg.se, senast 25 juni.   
Obs! Du kan endast tävla i en höjdklass. 
29 juni, klockan 13–17, Positivparken, Västra Frölunda

Summervibes festival 
Stor utomhusfestival för alla åldrar med aktiviteter, musik, 
kultur, idrott och mycket mer. Festivalen arrangeras, planeras 
och genomförs av ungdomar med handledning av ung-
domshandledare från stadsdelens fritidsverksamhet.  
För mer information om artister och aktiviteter, kolla in  
Ung i Norra Hisingens facebooksida  
@unginorrahisingen
30 juni, klockan 15–22, Brunnsboskolans skolgård

Sommarlov på Lövgärdets fritidsgård 13–20 år 
Kom till Lövgärdets Fritidsgård i sommar. Vi kommer att 
göra utflykter tillsammans och vi har öppen verksamhet 
under kvällarna. Kontakt: Eddy 070-780 09 02
30 juni–4 juli, Ungdomsgården (skolans högra gavel) 
Vaniljgatan 23
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 Vecka 27     2 juli–8 juli                            

Porträtt i lera
Vi arbetar i lera och utgår ifrån en platta. Leran är mjuk och 
formbar och kan modelleras så som du själv önskar. Välj att 
göra ett självporträtt eller en bild av någon du beundrar, 
tycker om eller välj en påhittad figur.
2 juli, klockan 13–15, Angereds Stadspark. Fri entré 

 TV-spelsturnering Injustice 2  13–25 år 
Batman v/s Joker, Harlequin v/s Wonderwoman, men vem 
slår vem? Kanske är det du som blir Dynamos mästare i som-
marens feta Injustice-turnering. Fina priser utlovas. 
Anmäl dig i informationsdisken i Dynamo game samma dag 
från klockan 12.
2 juli, klockan 13–16, Stadsbiblioteket Göteborg,  
Dynamo Game

 Sporting Light Saber Combat Från 14 år
Ludosport arrangerar provträningar i sporten ljussvärdsfäkt-
ning. Mer information och anmälan:  
goteborg@ludosport.net 070-442 23 99  
www.sweden.ludosport.net
2–6 juli, klockan 12–14 och klockan 14–16 
Fängelset Härlanda park, Kålltorpsgatan 2

 Sommarverkstan – Akrylmåleri  8–12 år
Lovisa plockar fram riktiga taveldukar och akrylfärger.  
Kom och var med på en rolig måleriworkshop där bara din 
fantasi sätter gränserna. Allt material är gratis. Hämta biljett 
från klockan 13 i disken på barnavdelningen.
3 juli, klockan 14–16 
Stadsbiblioteket Göteborg, Barnavdelningen

Dancehall workshop och fria aktiviteter   6–15 år
Honjo kulturförening ordnar sommarlovsaktiviteter på  
Kulturhus Kviberg. Ingen anmälan – bara kom!
3 juli, klockan 10–18, Kvibergs marknad

POP UP Bygglek 
POP UP bygglek är en rullande bygglekplats som åker runt i  
Göteborg. Bilen är full med roliga och kreativa material som 
ger barn möjlighet att själva bygga och skapa sina egna 
kreationer. På plats finns bygglek-ledare som hjälper till att 
instruera och inspirera. 
3 juli, klockan 12–15, Angereds Stadspark. Fri entré 

Universeum       
Hur kan vi styra en robot till att göra som vi vill? Vi lär oss 
grunderna i programmering och möter varandra i ett spel. 
Här gäller det att ge tydliga instruktioner och tänka till. 
Klarar ni varandras utmaningar? Även för de lite äldre... 
Microbit. Du får prova enkel programmering och lösa 
uppgifter genom att använda Microbit. Med programme-
ring kan denna enkortsdator omvandlas till nästan vad som 
helst – om och om igen. Obs! Man får låna Microbit när man 
programmerar men man får inte ta med den.
3 juli, klockan 12–15, Blå Stället, Stora Scen

Lilla livet här och där                          0–3 år
Om allt magiskt som händer när vi är här och nu. En liten 
föreställning som rymmer stora frågor, fniss och tittut, dans 
och vänskap. För de allra minsta. Två filurer väntar på att li-
vet ska börja. Eller har det redan börjat? Är det som händer 
nu? Här? Och där?
4 juli, klockan 14, Angereds Stadspark

 Skara Sommarland eller Boråsbadet med 
Hjällbo Fritidsgård – Hemmaplan  12–16 år 
Vid bra väder åker vi till skara Sommarland. Vid sämre 
väder åker vi till Boråsbadet. 16 platser. Anmälan: senast 
en vecka innan aktiviteten till shahad.george@angered.
goteborg.se. Uppge ditt fullständiga namn, mobilnummer, 
vårdnadshavares kontaktuppgifter och eventuella allergier.
4 juli           

Cirkus Unik
Vår idé är att arbeta med nycirkus för att skapa en kul sys-
selsättning, som framförallt utvecklar gruppsamarbete, mod 
och självförtroende. Det finns en plats för alla inom cirkus!
4 juli, klockan 15–16.30, Kastanjeträffen, Smaragdgatan 28

Skrivarpicknick  13–25 år
Kom och var med på en lekfull skrivövning ute i sommarsolen. 
Vi packar en picknickkorg och går ut i en park i närheten 
av biblioteket och sätter oss på picknickfilten. Inga förkun-
skaper krävs. Det går bra att bara dyka upp spontant men 
föranmäl dig gärna till jonas.asp@kultur.goteborg.se
5 juli, klockan 14 
Stadsbiblioteket Göteborg, Samling i Dynamo Läs

TV-spel och pyssel 8–13 år
Vill du spela TV-spel eller pyssla, eller kanske lite av varje?  
Vi gör både och.
5 juli, klockan 13–15, Lundby bibliotek

Mosaikfabriken
Hjälp oss på Blå Stället att göra konstverk av mosaik som vi 
sedan monterar i vår stadspark. 
5 juli, klockan 12–15, Angereds Stadspark
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 Skara sommarland                            13–20 år
Skara sommarland är en favoritaktivitet på sommaren. 
Självklart ska vi från Gårdstens fritidsgård åka dit. Häng 
med oss för en dag full av skoj.  
Mer information och anmälan: Akhtar 070-780 49 18
5 juli, Gårdstens fritidsgård

Cirkus Unik
Vår idé är att arbeta med nycirkus för att skapa en kul sys-
selsättning, som framförallt utvecklar gruppsamarbete, mod 
och självförtroende. Det finns en plats för alla inom cirkus!
5 juli, klockan 15–16.30, Bergkristallsgatan 50

Öppen verksamhet för högstadiet
5–6 juli, klockan 17–21.30, Hjällbo Fritidsgård – Hemmaplan

Smycka och lys upp Blå Ställets innegård  
– Pom-Pom kalas
Unga och barn! Ta chansen att kollektivt vara med och 
skapa en färgglad textilinstallation på Blå Ställets innergård. 
Med handarbete, fantasi och med hjälp av färgglada textila 
material och olika traditionella tekniker kommer vi att 
smycka och lysa upp innergården.
6 juli, klockan 12–15, Blå Stället, Innegården

 Vecka 28     9–15 juli                            

Sju Sekunder
Om alla i hela världen lyssnade på dig i sju sekunder, vad 
skulle du säga då? Och hur skulle du göra om du bara fick 
använda färg och form? Bilderna publiceras på sidan  
www.sjusekunder.se 
9 juli, klockan 12–15, Angereds stadspark

Skapa ett universum 8–12 år
Pyssla, klipp och klistra med Ingela Jonasson. Drop-in.
9 juli, klockan 11–14, Majornas bibliotek

 Super Smash Bros. Melee  Från 12 år
Smash i Göteborg arrangerar fritt spel och turneringar i 
spelet Super Smash Bros. Melee.  
Mer information och anmälan: gbgsmash@gmail.com 
076-322 20 64, Facebook: Smash i Göteborg
9–13 juli, klockan 12–16 
Fängelset Härlanda park, Kålltorpsgatan 2

POP UP Bygglek
POP UP bygglek är en rullande bygglekplats som åker runt i  
Göteborg. Bilen är full med roliga och kreativa material som 
ger barn möjlighet att själva bygga och skapa sina egna 
kreationer. På plats finns bygglek-ledare som hjälper till att 
instruera och inspirera. 
10 juli, klockan 12–15 Angereds Stadspark

 Gör en egen film med Bitte Andersson   
        13–25 år
Action, komedi och sci-fi! Bitte Andersson har regisserat 
den kultförklarade lågbudget-actionfilmen Dyke Hard.  
Tillsammans med pedagogen Frida Ulvegren lär du dig hur 
du enkelt och billigt gör en fartfylld och rolig actionfilm 
med surfplatta. Ipads finns att låna.  
Anmäl dig till frida.ulvegren@kultur.goteborg.se
10 juli, klockan 12, Stadsbiblioteket Göteborg 
Dynamo Game

  Sommarverkstan – Slime  8–12 år
Äntligen kan du komma och göra eget slime på biblioteket. 
Allt material är gratis. Hämta biljett från klockan 13 i disken  
på barnavdelningen.
10 juli, klockan 14–16, Stadsbiblioteket Göteborg,  
Barnavdelningen

Naturens magiska städare 4 år och uppåt
En musikalisk saga om miljön och naturen. Föreställningen 
är interaktiv och bjuder upp barnen till dans och sång till 
tonerna av vatten och fiskar.
11 juli, klockan 14, Angereds Stadspark 

 Kubbspel, brännboll och grillning        
        12–16 år
Följ med oss på Hjällbo Fritidsgård Hemmaplan på utflykt 
med grill, lek och spel i Slottsskogen. 16 platser.  
Anmälan: senast en vecka innan aktiviteten till  
shahad.george@angered.goteborg.se. Ange ditt fullstän-
diga namn, mobilnummer, föräldrars kontaktuppgifter och 
eventuella allergier.
12 juli, Hjällbo Fritidsgård Hemmaplan

Sommarboken, andra träffen 8–13 år
Vi träffas igen och pratar om böcker som vi har läst och 
pyntar vårt bokträd med boktips. Sen gör vi slime. Vi blandar 
lim, linsvätska och andra ingredienser till en av de popu-
läraste trenderna just nu. Slimet får du med hem i en burk 
efteråt. Man är självklart välkommen även om man inte var 
med på första träffen.
12 juli, klockan 13–15, Lundby bibliotek

Digital skaparbibbla 8–16 år
Kom och lek med ny häftig teknik tillsammans med erfarna 
instruktörer från RISE (Research Institutes of Sweden).  
Vi testar programmering, bygger robotar och gör enkla 
teknikpyssel.
12 juli, klockan 15–17, Lundby bibliotek



 Bokcirkel – regnbågspicknick  13–25 år
Dynamos bokcirkel för unga läser romanen Saker ingen ser 
av Anna Ahlund. Vi samlas på Dynamo Läs och går sedan 
ut i solen och äter picknick och pratar om vad vi tyckte om 
boken. Bibblan bjuder på fika.  
Anmäl dig till jonas.asp@kultur.goteborg.se
12 juli, klockan 15–16, Stadsbiblioteket Göteborg 
samling i Dynamo Läs

 Vecka 29     16 juli–22 juli                     

Lerporträtt
Vi arbetar i lera och utgår ifrån en platta. Leran är mjuk och 
formbar och kan modelleras så som du själv önskar. Välj att 
göra ett självporträtt eller en bild av någon du beundrar, 
tycker om eller välj en påhittad figur.
16 juli, 13–15, Angereds Stadspark

POP UP Bygglek
POP UP bygglek är en rullande bygglekplats som åker runt i  
Göteborg. Bilen är full med roliga och kreativa material som 
ger barn möjlighet att själva bygga och skapa sina egna 
kreationer. På plats finns bygglek-ledare som hjälper till att 
instruera och inspirera. 
17 juli, 12–15, Angereds Stadspark

 Digitalt skapande  13–25 år
Testa på att programmera din egen Microbit dator. Vi 
kommer testa på att programmera en digital tärning och 
flera andra roliga spel. Inga förkunskaper krävs. Datorer och 
material finns att låna. Bokningen öppnar 13 juni klockan 9 på 
www.stadsbiblioteket.nu/boka
17 juli, klockan 12–15, Stadsbiblioteket Göteborg, Trappscenen 

 Sommarverkstan  8–12 år
Gillar du att skapa, pyssla, rita och måla? Kom till barnav-
delningens verkstad och testa nya roliga tekniker och Do 
It Yourself-pyssel. Och så fikar vi också. Hämta biljett från 
klockan 13 i disken på barnavdelningen.
17 juli, klockan 14–16, Stadsbiblioteket Göteborg 
Barnavdelningen

Stormen
Följ med Miranda och Prospero på ett fantasifullt äventyr 
genom Stormen. Teater Trampolin och Lasse Beischer fort-
sätter glatt sitt samarbete och sökande efter leken, nu med 
Shakespeares hjälp.
18 juli, klockan 14, Angereds Stadspark

  Tylösand dagsutflykt   13–20 år
Vi på Gårdstens fritidsgård kommer att åka till Tylösand för 
en dagsutflykt med massa bad och sol. Följ med oss och 
häng på stranden eller bada i havet.  
Mer information och anmälan: Akhtar 070-780 49 18
18 juli, Gårdstens fritidsgård

 Filmkurs 8–13 år
Vill du veta hur man kan göra egen tecknad film? Kom och 
var med på animationsworkshop. Ta gärna med dig en egen 
surfplatta, annars finns det att låna på biblioteket. Anmäl 
dig på biblioteket eller på telefonnummer 031-366 71 01  
så att vi vet hur många som kommer.
19 juli, klockan 13–17, Lundby bibliotek

Världen är min 
Skapande resa där barn får undersöka naturens organiska 
former i möten med det syntetiska materialet. Resultatet 
bli en konstnärlig produkt som samlas till en stor helhet och 
visas i en ofantlig plats.
19–20 juli, klockan 11–15, Blå Ställets Innegård

Lär dig äkta drag-sminkning  13–25 år 
Dragshow-artisterna Kristian Pehrsson och Robin Werner  
använder smink, peruker och kläder som en del i sitt konst-
närliga uttryck. Nu har du chansen att få se dessa drag-proffs 
sminka vår ungdomsbibliotekarie Jonas. Och medan hans 
ansikte transformeras berättar artisterna om traditionen 
bakom drag. Du får dessutom chansen att själv testa att 
lägga en extravagant drag-sminkning.
21 juli, klockan 15, Stadsbiblioteket Göteborg 
Dynamo Game

Teckna fantasy med Karl Jonsson 13–25 år
Kom och teckna fantasy med ett riktigt proffs! Serieteck-
naren och illustratören Karl Johnsson är en av Sveriges 
främsta fantasytecknare som idag är mest känd för  
serieboken Vei.
22 juli, klockan 14, Stadsbiblioteket Göteborg 
Dynamo Game

 Vecka 30     23 juli–29 juli                   

Dancehall + virkning = Virkhall
Hur kan berättelser gestaltas i rörelse? I mötet mellan 
virkning och dancehall utforskar och hittar vi tillsammans 
in i berättandet. Gemensamt värmer vi upp och lär känna 
virkning samt dancehall i våra egna kroppar för att sedan 
skapa nya rörelser.
23 juli, klockan 13–14.30, Angereds Stadspark
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Normkritisk filmvisning: Vaiana (barntillåten)
I det forntida Oceanien i Söderhavet ger sig den skickliga 
seglaren Vaiana ut för att leta efter en sägenomspunnen ö. 
På sin fantastiska resa slår hon sig ihop med sin stora idol, 
den legendariske halvguden Maui, och tillsammans korsar 
de det öppna havet. Under den actionspäckade färden stöter 
de på jättelika havsvidunder, sällsamma dolda världar och 
uråldrig folktro.  
Mer information: 031-365 50 60  
kulturhuset.kaken@orgryteharlanda.goteborg.se
23 juli, klockan 15–17, Stora salen i Kulturhuset Kåken 
Kålltorpsgatan 2

 Skrivarpicknick, en klassisk queersaga  
        13–25 år
Vi tar oss an regnbågens färger och utforskar välkända 
karaktärer och klassiska sagor utifrån ett annorlunda per-
spektiv. Snövits prins kanske faktiskt var en prinsessa? Och 
Dorian Grey kanske egentligen var trans? Vi låter fantasin 
flöda och skriver nya berättelser utifrån klassiska teman.  
Vi bjuder på fika.
Anmälan: medusicah@gmail.com
24 juli, klockan 14, Stadsbiblioteket Göteborg. 
Samling i Dynamo Läs

  Sommarverkstan  8–12 år
Gillar du att skapa, pyssla, rita och måla? Kom till barnav-
delningens verkstad och testa nya roliga tekniker och Do 
It Yourself-pyssel. Och så fikar vi också. Hämta biljett från 
klockan 13 i disken på barnavdelningen.
24 juli, klockan 14–16, Stadsbiblioteket Göteborg 
Barnavdelningen

 Sommarboken på Bergsjöns bibliotek  
        8–12 år
Pyssel - gör din egen alienmask, rymdvarelse eller robot. Vi 
kommer också att göra nyckelringar på tema rymden. Ta 
gärna med egna boktips till fikat! Anmälan: 031-365 41 31
24 juli, klockan 13–14.30, Bergsjöns bibliotek, Rymdtorget 8

POP UP Bygglek – Avslutning!
POP UP bygglek är en rullande bygglekplats som åker runt i  
Göteborg. Bilen är full med roliga och kreativa material som 
ger barn möjlighet att själva bygga och skapa sina egna 
kreationer. På plats finns bygglek-ledare som hjälper till att 
instruera och inspirera. 
24 juli, klockan 12–15, Angereds Stadspark

 Författarbesök och skrivarworkshop med    
        Jenny Jägerfeld   10–16 år
Jenny Jägerfeld berättar om skrivande och sina böcker, ger 
smakprov på hur man kan tänka när man bygger en karaktär, 
skriver dialog och beskriver miljö. Hon kommer också att ge 
tips på hur man får den kritiska rösten i huvudet att tystna. 
Mer information och anmälan: 031-365 50 70  
kulturhuset.kaken@orgryteharlanda.goteborg.se 
24 juli, klockan 13.30–15.30  
Samling Kulturhuset Kåkens innergård, Kålltorpsgatan 2

Sommarlovsteater  6–10 år
Teater 23 presenterar Pappa är ute och cyklar. Ett brottsligt 
underhållande familjedrama. Mer information: 031-365 46 58
25 juli Siriusgatan 60 klockan 11 och  
Bergsjön centrum klockan 14

Jo Salmson – Författarbesök på Tuve bibliotek    
7–12 år
Jo Salmson heter egentligen Catharina Wrååk och är bland 
annat författaren bakom de populära fantasyböckerna om 
tiggarpojken Tam och den senaste serien Drakarnas öde. 
Kom och träffa henne på Tuve bibliotek. Information om 
tider med mera, hittar du på Tuve biblioteks facebooksida.
25 juli, Tuve bibliotek

Testa på att rappa
Med hjälp av Aurelia Dey kommer vi få lära hos hur man 
ska göra om man vill rappa. Vi inspireras för att hitta mod, 
pondus och leker med olika sätt att använda sin röst/kropp 
med som att sjunga och rappa.
25 juli, klockan 13–15, Blå Stället, Stora Scen

 Paddla kanot                              13–20 år
Häng med oss från Gårdstens fritidsgård till Vättlefjäll  
och paddla kanot.  
Mer information och anmälan: Akhtar 070-7780 49 18
26 juli, Vättlefjäll

 Bygg en bok! 8–13 år
Kom och var med på en kreativ workshop där du får skapa 
en egen bok! Ingela Jonasson är konstnär och författare 
och hjälper deltagarna att hitta på egna berättelser och 
skapa bilder genom att rita och klippa och skapa collage. 
Anmäl dig på biblioteket eller på telefonnummer 031-366 71 01 
så att vi vet hur många som kommer.
26 juli, klockan 13–17, Lundby bibliotek

Pop up – Tryckworkshop 6–15 år
Prova på spännande sätt att göra egna mönster och tryck, 
både stora och små. Göteborgs Konsthall och konstnären 
Rachel Barron åker runt i stan med ett mobilt tryckeri. 
Mer information: www.konsthallen.goteborg.se
26 juli, klockan 12–15, Blå Stället, Angereds Torg 13 
Fler ställen tillkommer, se www.konsthallen.goteborg.se



15

Res med rymdskepp till främmande världar   
8–12 år
Anders Nyberg har illustrerat många barnböcker och är  
expert på att rita rymdraketer och annat spännande i 
rymden. Kom och skapa fantasifulla rymdfarkoster för resa 
till främmande världar med Anders och inspireras av hans 
bilder! Vi bjuder på fika. Drop-in.
26 juli, klockan 11–14, Linnéstadens bibliotek

Senegaleses dansworkshop    6–15 år
Honjo kulturförening ordnar sommarlovsaktiviteter på  
Kulturhus Kviberg. Ingen anmälan – bara kom!
28 juli, klockan 10–18, Kvibergs marknad

 Vecka 31     30 juli–5 augusti                 

Testa på Dancehall
Dancehall, en musikstil som härstammar från Jamaica och 
Reggae. Musiken handlar om starkt uttryck, energi, pondus  
och attityd. 
30 juli, klockan 13–15, Blå Stället, Stora scenen

Fotbollsskola med Bergsjön SK 7–13 år
Här får barn och ungdomar träna och spela fotboll.  
Kontakt: Omar Abdi 076-068 59 98
30 juli–3 augusti, klockan 12–16, Fotbollsplanen Siriusgatan

  TV-spelsturnering – Fifa  13–25 år
Äntligen turnering i Dynamos mest populära TV-spel! Visa 
dina fotbollsskills och ta chansen att kamma hem det fina 
priset. Anmäl dig i informationsdisken på Dynamo game 
från klockan 12 samma dag.
30 juli, klockan 13–16, Stadsbiblioteket Göteborg 
Dynamo Game

  Sommarverkstan  8–12 år
Gillar du att skapa, pyssla, rita och måla? Kom till barnav-
delningens Verkstad och testa nya roliga tekniker och Do 
It Yourself-pyssel. Och så fikar vi också. Hämta biljett från 
klockan 13 i disken på barnavdelningen.
31 juli, klockan 14–16, Stadsbiblioteket Göteborg 
Barnavdelningen

Skrivarpicknick  13–25 år
Kom och var med på en lekfull skrivövning ute i sommarsolen. 
Vi packar en picknickkorg och går ut i en park i närheten 
av biblioteket. Det går bra att bara dyka upp spontant men 
föranmäl dig gärna till jonas.asp@kultur.goteborg.se
31 juli, klockan 14–16, Stadsbiblioteket Göteborg 
Samling i Dynamo Läs

 Fira Juliafton med Emma Karinsdotter   
        6–9 år
Kom och träffa Emma Karinsdotter, författare till den 
tokroliga boken om Lisbet och Sambakungen. Vi får veta 
mer om Lisbet och hennes farmors galna upptåg och sedan 
firar vi juliafton tillsammans. Men vad händer egentligen på 
juliafton? Bokningen öppnar 13 juni klockan 9 på  
www.stadsbiblioteket.nu/boka
31 juli, klockan 14–16, Stadsbiblioteket Göteborg, Tellus

Mosaikfabriken
Hjälp oss på Blå Stället att göra konstverk av mosaik som vi 
sedan monterar i vår stadspark. 
1 augusti, klockan 12–15, Angereds stadspark

Testa på Breakdance
Vi får testa på och lära oss hur man dansar Breakdance  
med Ernesto Escobar.
2 augusti, klockan 13–14, Blå Stället, Stora scenen

 Skräckskola med Camilla Jönsson  
        8–13 år
Hitta din inre skräckförfattare! Camilla Jönsson har skrivit 
tre skräckromaner för barn och unga och nu kommer hon 
till bibblan för att hjälpa oss att hitta på egna läskiga berät-
telser. Självklart bjuder vi på fika. Anmäl dig på biblioteket eller 
på telefonnummer 031-366 71 01 så att vi vet hur många 
som kommer!
2 augusti, klockan 13–17, Lundby bibliotek

Teater: Varför gråter pappan?  Från 4 år      
Alvdis och Hamsa ser en pappa som gråter. Varför gör han 
det? Har någon varit dum? Eller är han bara trött? Han kanske 
har tappat bort något? Cyklat omkull? Eller så har han bara 
ätit alldeles för mycket godis!
3 augusti, kl 13, Blå Stället, Stora scenen 

Catwalk workshop & Dansworkshop 6–15 år
Honjo kulturförening ordnar sommarlovsaktiviteter på  
Kulturhus Kviberg. Ingen anmälan – bara kom!
4 augusti, klockan 10–18, Kvibergs marknad
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En dag för barnen
Välkommen till en dag för barnen i Flunsåsparken!  
På Flunsåsparkens scen: 

Klockan 13.15 
Long Kalsong med Live Komp, allsång och mycket rörelser 
för liten som stor.

Klockan 15 
Tobbe Trollkarl. För alla mellan 0–99 år, högt tempo, humor 
och mycket musik.

Klockan 12–16 
Konferencier Hanna Boquist underhåller, sjunger och överraskar.  
Vi bjuder dessutom på ponnyridning, ansiktsmålning, 
prova på cirkus med Cirkus Unik och snickra med POP UP 
bygglek. Det kommer även att finnas karuseller, slide och 
hoppborg.
5 augusti, klockan 10–16, Flunsåsparken, Sockenvägen 

 Vecka 32 6 augusti–12 augusti             

Teater: Attjooo!!  Från 6 år
I ”Attjooo!!” får ni lära känna den vita blodkroppen Detektiv 
TC och följa med henne i jakten på det elaka luftvägsviruset 
Rhino. På färden genom kroppen träffar ni de dansande 
flimmerhåren i näsan och tar er förbi Klaff och Klaff som ar-
betar i hjärtat. I tjocktarmen förklarar Sopgubbetanten hur 
man undviker att hamna i den stora oändligheten toaletten 
och vidare på resan får vi hjälpa Prao-i-Levern som lär sig 
sortera vitaminer och mineraler från farligt avfall. Efter en 
resa genom både lilla och stora blodomloppet möter bar-
nen och TC slutligen Rhino i en spännande duell i lungan.
6 augusti, kl 13, Blå Stället, Stora scenen  

Normkritisk filmvisning:  
Silvana – väck mig när ni vaknat (barntillåten)
I dokumentären Silvana – väck mig när ni vaknat har tre 
kvinnliga regissörer fångat hennes uppgång, kollaps och 
återkomst – och ljuva små ögonblick från den spirande ro-
mansen med popstjärnan Beatrice Eli. Filmen ger ingångar 
till samtal om representation, mediebilder och vad som 
händer när både de som är framför och bakom kameran är 
kvinnor.  
Mer information: 031-365 50 60  
kulturhuset.kaken@orgryteharlanda.goteborg.se
6 augusti, klockan 15–17, Stora salen i Kulturhuset Kåken 
Kålltorpsgatan 2

Sommarfabriken  12–15 år
Vid klubbstugan i Skatås anordnar Redbergslids IK häng, 
grillning och olika aktiviteter såsom brännboll, kubb och 
quiz. På plats finns bollar och annat material att låna.  
Mer information: ann.filipsson@redbergslid.se 
073-812 84 22
6–10 augusti, klockan 10–15, Skidåkaren 8, Skatås 

 

14–19 augusti är det dags för Europride och 
Göteborgs kulturkalas. Biblioteken kommer 
att vara på plats med en fantastisk Regn-
bågsbibbla. Evenemang i två tält, ett för 
målgruppen 0–8 år och ett tält för  
målgruppen 9–18 år.

Här kommer du att kunna smycka ut dig i vår 
nagellacksverkstad, få tips på queer-böcker 
och möta kända hbtq-profiler.

  

Tisdag 14 augusti 

Skrivarverkstad med Sara Lövestam

Fredag 17 augusti
Boksläpp med Värsta Boken

Lördag 18 augusti: 
Livepodd med Regnbågsliv

14–19 augusti, klockan 12–19 
Trädgårdsföreningen    

Regnbågs-
bibblan på 
Europride
0–18 år
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 Kapten Kryp, Tempus och planetskötarna
Tidsmaskinen Tempus tar oss med på en tur som leder till 
Amazonas regnskog. Vi följer med Kapten Kryp som reser 
runt jorden och träffar olika djur som lever i det vilda. Under 
resans gång blir Kapten Kryp alltmer inspirerad att bli pla-
netskötare. Kom och träffa stora kryp och ta del av hopp-
fulla framtidstips. Föreställningen pågår cirka 50 minuter. 
Begränsat antal platser. Biljetterna bokas och hämtas från 
24 juli på Högsbo bibliotek. 031-366 04 00
7 augusti, klockan 15.30, A-salen Axelhuset  
Axel Dahlströmstorg

Hopprepsworkshop
Av nyfällt, färskt trä och färgat garn gör vi hopprep och lär 
grunden i täljning och repslagning. Långrepshoppning är en 
perfekt samarbetslek och singelhoppning suverän träning.
7 augusti, klockan 12–15, Blå Stället

Mosaikfabriken
Hjälp oss på Blå Stället att göra konstverk av mosaik som vi 
sedan monterar i vår stadspark. 
8 augusti, klockan 12–15, Angereds stadspark

Molnskådning  6–14 år
Härlig sommaravslutning med Linnéa Krylén, författare och 
illustratör till ”Handbok för molnskådare”.  Vi tar oss ut till 
den sköna gräsmattan och skådar upp mot himlavalvet, där 
molnen ger oss inspiration till en skapande stund på biblio-
teket. Fika såklart!
8 augusti, klockan 10–13, Majornas bibliotek               

Sommar med Tio vilda hästar  från 4 år
Stadsbiblioteket mer än bara ett hus! Med avstamp i berät-
telsen Tio vilda hästar så bjuds du med på ett spännande  
lekäventyr där vi bygger våra egna käpphästar och rider iväg. 
8 augusti, klockan 14–16, Stadsbiblioteket Göteborg, Tellus

PrePride!
Infocentrum WestPride kommer och börjar peppa inför  
EuroPride som kommer vara i Göteborg.
8 augusti, 12–15, Angereds stadspark

Blå Stället <3 Röhsska museet, 
PreEuroPridePyssel  
Vill du vara redo för EuroPride? Kom och knyt ett vänskaps-
band i pridefärger. Att ge bort till någon ny eller gammal vän 
som är dig kär eller att behålla själv. Vi fikar, pysslar och peppar.
9 augusti, kl 13–15, Angereds stadspark

 Rasmus på luffen från 6 år
Rasmus är en liten pojke som bor på ett barnhem för 
övergivna barn. En dag bestämmer han sig för att rymma! 
Han träffar Paradis-Oskar och tillsammans ger dom sig ut på 
luffen på spännande och roliga äventyr. Välkommen att se 
Astrid Lindgrens folkkära berättelse Rasmus på luffen i en 
unik scenföreställning fylld av akrobatik, mim, musik, spänning 
och passion där skådespelaren Anders Sanzén spelar alla 18 
rollerna. Cirka 45 minuter. Begränsat antal platser.  
Biljetterna bokas och hämtas från 26 juli på Högsbo  
bibliotek, 031-366 04 00
9 augusti, klockan 15, A-salen, Axelhuset 
Axel Dahlströmstorg

Hantverk från Anderna   från 6 år 
Tillsammans med Erika Ticona, Bolivia, får du tillverka  
”Ojo de dios” – en amulett som ger beskydd åt människor, 
samtidigt berättar Erika om dess traditionella användning. 
9 augusti, klockan 12–16, Positivparken, Västra Frölunda

TV-spel och pyssel 8–13 år
Varför välja – nej, vi laddar upp med både tv-spel och roligt 
pyssel. Och så fika såklart!
9 augusti, klockan 13–15, Lundby bibliotek

Dansflätning
Människor på olika platser i världen firar till exempel våren 
genom att dansa kring en stång prydd med blommor. 
Dansarna håller varsitt färgat band som sitter fast i stången. 
Genom att dansa runt stången i motsatta riktningar och 
genom att gå i zick-zack så formas en fläta! Kom och dansa 
en fläta med oss för att ”Hela världen flätar”!
10 augusti klockan 13–15, Angereds stadspark

 Rasmus på luffen från 6 år
Rasmus är en liten pojke som bor på ett barnhem för  
övergivna barn. En dag bestämmer han sig för att rymma!  
Han träffar Paradis-Oskar och tillsammans ger dom sig ut  
på luffen på spännande och roliga äventyr. Välkommen att 
se Astrid Lindgrens folkkära berättelse Rasmus på luffen 
i en unik scenföreställning fylld av akrobatik, mim, musik, 
spänning och passion där skådespelaren Anders Sanzén 
spelar alla 18 rollerna. Cirka 45 minuter. Begränsat antal 
platser. Biljett bokas och hämtas i kulturhusets reception 
031-366 27 25.
10 augusti, klockan 11, Lilla Salen, Frölunda kulturhus



Rasmus på luffen från 6 år
Rasmus är en liten pojke som bor på ett barnhem för 
övergivna barn. En dag bestämmer han sig för att rymma! 
Han träffar Paradis-Oskar och tillsammans ger dom sig ut 
på luffen på spännande och roliga äventyr. Välkommen att 
se Astrid Lindgrens folkkära berättelse Rasmus på luffen 
i en unik scenföreställning fylld av akrobatik, mim, musik, 
spänning och passion där skådespelaren Anders Sanzén 
spelar alla 18 rollerna. Cirka 45 minuter. Ta gärna med något 
att sitta på.
10 augusti, klockan 15, Lindenscenen 
Positivparken, Västra Frölunda

 Bokkollo på Bokskåpet  6–9 år
Kom och läs, skriv, rita och berätta med författaren  
Ebba Berg. Vi bjuder på fika och en bok i present.  
Föranmälan på Linnéstadens bibliotek, 031-365 80 11
10 augusti klockan 11–13, Bokskåpet Värmlandsgatan 20

Tjingeling och God dag med ABC
Kom och sjung med! Tillsammans med Bengt Ernryd har 
Sara Bexell och Annika From Borg valt ut några av hans 
populära sånger från tv-serien ”Fem myror är fler än fyra 
elefanter” och vävt ihop dem till en underhållande allsångs-
föreställning med gästartisten, dockan Barbara. Vare sig 
man kan låtarna sen innan eller hör dem för första gången 
kan alla sjunga med. Familjeföreställning. Cirka 35 min.
11 augusti, 12 augusti klockan 14, Lindenscenen 
Positivparken Västra Frölunda

 Vecka 33 13 augusti–19 augusti 

 Författarbesök och skrivarworkshop  
        med Anna Ahlund   12–16 år
Kom och prata böcker och skrivande med Anna Ahlund. 
Anna berättar om sina böcker ”Du, bara” och ”Saker ingen 
ser”, ger skrivtips och bjuder på skrivövningar för dig som 
vill komma igång (eller komma vidare) med ditt eget skri-
vande. Information och anmälan: 031-365 50 70 
kulturhuset.kaken@orgryteharlanda.goteborg.se
13 augusti, klockan 13.30–15.30 
Samling Kulturhuset Kåkens innergård, Kålltorpsgatan 2

 Sommarboken på Bergsjöns bibliotek  
        8–12 år
Avslutning - Vi hittar på egna berättelser om rymdvarelser.  
Vill du så filmar vi din berättelse! Ta gärna med boktips till 
fikat! Anmäl dig på: 031-365 41 31
14 augusti, klockan 13–14.30, Bergsjöns bibliotek 
Rymdtorget 8

Anna Åhlund 
– Författarbesök på Tuve bibliotek   12–15 år
Kom och träffa Anna Åhlund som är illustratör och konstnär. 
Hon har arbetat med flera kända musikartister och även 
skapat konceptliknande konst med årsprojekt. Till exempel 
ligger hon bakom ett ”shoppingfritt år” och ”en snippa om 
dagen”, som fått mycket uppmärksamhet i media.
14 augusti, Tuve bibliotek

Teckna serier med Yvette 8–13 år
Kom och teckna din egen serie. Du får teckningstips och 
lära dig berättarkunskaper så att du kan komma igång med 
din historia eller bara bli bättre på att rita.
14 augusti, klockan 13–16, Kyrkbyns bibliotek, Kyrkbytorget 4

 Digitalt skapande 7–14 år
När digitalverkstan är på plats får barn i åldern 7–14 år testa 
på att bygga ihop en egen dator med hjälp av en Raspberry 
Pi! Därefter testar vi att bygga ett eget spel i Scratch.  
Anmälan: 031-366 71 15.
15 augusti, klockan 13–15, Kyrkbyns bibliotek, Kyrbytorget 4

 Sommarboken-träff 3 8–12 år
Nu vill vi veta vilka böcker som har fångat dig i sommar.  
På denna sista träff pratar vi om böcker vi gillat, inte gillat 
och om böcker vi ännu inte hunnit läsa. Dessutom får ni 
veta mer om höstens bokklubb på Älvstranden – klubben 
för dig som gillar att dela böcker med andra. Det finns också 
tillfälle att pyssla och så bjuder vi på somrigt fika. Välkommen 
att vara med även om du inte varit med tidigare.  
Anmälan: alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se  
eller 031-367 26 27. 
15 augusti, klockan 13 
Älvstrandens bibliotek, Diagonalen 6, Lindholmen

Sommarboken, tredje träffen 8–13 år
Sommarlovet närmar sig sitt slut och vi ses igen för att prata 
om vad vi har läst. Bokträdet ska få fler boktips och sen 
testar vi bibliotekets symaskiner. Vill du sy en tygväska eller 
kanske ett mjukisdjur? Vi laddar upp med enkla beskrivningar 
och fina tyger! Självklart får man komma med egna idéer 
och material.
16 augusti, klockan 13–15, Lundby bibliotek

Digital skaparbibbla 8–16 år
Kom och lek med ny häftig teknik tillsammans med erfarna 
instruktörer från RISE (Research Institutes of Sweden).  
Vi testar programmering, bygger robotar och gör enkla 
teknikpyssel.
16 augusti, klockan 15–17, Lundby bibliotek
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A Poetry Slam
Poetry slam är en tävling i estradpoesi. Det är en plattform 
att bli hörd, dela sina känslor och tankar med resten av 
världen. Som deltagare har du cirka tre minuter på scen där 
ingen får avbryta. Publiken är juryn! I Sverige hålls bland 
annat Ortens bästa poet och SM i poetry slam årligen.  
Vill du få din röst hörd? Då är Poetry Slam något för dig! 
Anmäl dig till: antonhober@gmail.com
17 augusti, Göteborgs Kulturkalas, Kulturhusens tält 
Bältesspännareparken

Tryckeriworkshop 
Det planerade Kulturhuset på Backaplan använder miljön 
i omgivningen redan innan huset är på plats. Kom och ta 
del av utställning och skapande för det framtida Backaplan. 
Tryck egna konstverk med Rundqvists tryckeri som arbetar 
nyskapande med traditionella metoder och tekniker.
17 augusti, Göteborgs Kulturkalas, Kulturhusens tält 
Bältesspännareparken

Bland drakar och dragqueens  3–7 år 
Kom på en hejdundrande läsfest! Regissören och författaren 
Petter Wallenberg har skapat föreställningen ”Bland drakar 
och dragqueens” där några av landets mest erkända dragar-
tister framför sagor för barn. Ingen anmälan men begränsat 
antal platser.
17 augusti, klockan 11–12 och klockan 14–15 
Stadsbiblioteket Göteborg, Tellus

 Vecka 34  20 augusti–26 augusti  

Hårwraps från Nordamerika Från 7 år
Tillsammans med Myriam Coulombe, Kanada får du tillverka 
vackra flätor att dekorera ditt hår med. 
23 augusti, klockan 15–18, Positivparken, Västra Frölunda

Grand final med modevisning    6–15 år
Honjo kulturförening ordnar sommarlovsaktiviteter på  
Kulturhus Kviberg. Ingen anmälan – bara kom!
25 augusti, klockan 10–18, Kvibergs marknad
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Spela brädspel, mellanstadiet och högstadiet
Spela brädspel på Spelets Hus. Inga förkunskaper krävs. 
Ledare finns på plats för att förklara regler och hjälpa till. 
Kontakt och information: speletshusgbg@gmail.com 
www.speletshus.se 
Vecka 23–32, onsdagar klockan 17.30–20 
Spelets Hus Djurgårdsgatan 40

Grillkvällar
Gårdstens fritidsgård kommer att vara utomhus och grilla 
under flera kvällar i sommar, när vädret tillåter. 
Vecka 24 (tisdag)–34 (måndag), Gårdsten

KulturATOM, Ungdomssatsningen i Göteborg
Vi kommer att ha aktiviteter, workshops, utflykter och läger, 
med mera. Mer information finns på KulturAtoms sociala 
medier.
Vecka 24–30, Högaffelsgatan 12 
Angered Centrum, Göteborg

Sommar vid Röda Sten – skapa, sola,  
se konst och häng med oss! Från 10 år
Röda Sten Konsthall har fixat ett mysigt utomhusrum för 
dig som gillar att skapa, har kreativa idéer och som tycker 
om att hänga i området vid Röda Sten. Delta i workshops 
och skapa med olika material och tekniker tillsammans med 
våra konstpedagoger. På lördagar har vi graffiti och street 
art-fokus (för unga från 12 år) som utgår från den lagliga 
graffitiväggen Draken. För de yngre barnen arrangerar vi 
Lördagsverkstan. Ingen föranmälan krävs.
13 juni–19 augusti, öppettider varierar beroende på dag,  
se www.rodastenkonsthall.se för fullständig information.  
Röda Sten Konsthall

Festivaler  
och aktiviteter
som pågår hela eller delar av sommarlovet

Röda Sten Lördagsverkstan – sommarspecial 
3–100 år
Här får stor som liten släppa loss sin fantasi och testa nya 
spännande tekniker och material som inspireras av den 
pågående utställningen. Du kan också ta en fika eller en 
promenad vid havet. Drop-in.  
Mer information: www.rodastenkonsthall.se
Kontakt: Emelie Storm, 031-12 08 46 eller 031-12 08 16 
es@rodastenkonsthall.se 
Vecka 24–33, varje lördag (utom midsommardagen) 
klockan 12–15.30. Röda Sten Konsthall, Röda Sten 1

G.I.A produktion 
Vi besöker alla fritidsverksamheter för att sprida hbtq-kunskap 
i Göteborg. Vi besöker allmänna platser, gårdar, verksamheter 
och föreningar för att öka hbtq-kunskapen, men också stärka 
självkänslan bland våra ungdomar som lever hbtq i smyg. 
G.I.A vill bidra till integration, gemensamma aktiviteter och 
knyta nya kontakter för vidare samarbete. Ungdomarna 
kommer tillsammans planera för dessa två veckor.  
Kontakt: 072-255 84 59
Vecka 24, vecka 27 och vecka 28

POP UP – Bokstavslek 6–12 år
Välkommen till Skapande verkstad på Göteborgs Konsthall.
Under sommaren skapar vi fritt med inspiration av bokstäver
och tecken och gör storskaliga fantasirika mönster. Stämpla, 
tryck, klipp eller måla fram ditt hemliga språk.  
Passa samtidigt på att kolla utställningen – 180° Behind Me 
– med konstnären Mounir Fatmi.
Vecka 24–33, söndagar klockan 13–15
Göteborgs Konsthall vid Götaplatsen

Bygglekplatsen
Bygglekplatsen är en öppen kreativ verksamhet med 
utbildad personal. Här finns mycket material för barnen att 
bygga med och lekredskap att leka med. Träkojor, smycken, 
lådbilar endast fantasin sätter gränserna.  
Kontakt: bygglekplats@vastrahisingen.goteborg.se 

Vecka 24–33 (söndagar) 
Måndag–torsdag, lördag–söndag klockan 11–17 
mellan klockan 13–17 bygger vi. 

Fredagar är Bygglekplatsen stängd 
Bygglekplatsen, Badvädersgatan 7–9
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Biblioteket på hjul
Under sommaren kommer bibliotekarier att cykla runt i 
stadsdelen och skapa läslust på nya och oväntade platser. 
Håll utkik efter bibliotekscykeln. Mer information finns på 
varje biblioteks hemsida.
Vecka 25–31, på olika platser i Angered

Made in Backa
Made in Backa är en tidning som görs av och för ungdomar 
i Norra Hisingen. Vill du vara med? Under dagarna får du 
även vara med och träffa olika författare, lyssna på föreläs-
ningar med mera. Ingen föranmälan krävs.  
Kontakt: Homeira Tari 070-751 64 28.
Vecka 25–27 måndag till torsdag. Tiderna varierar men 
är i huvudsak på eftermiddagarna. Backavallen, Hisings 
Backas klubblokal

Sommarvärdarna Hammarkullen    6–12 år
Sommarvärdarna finns på plats i Parkleken Hammarkullen.
Vecka 25–32, tisdag–fredag, klockan 14–21

 Vill du pröva på att rida i sommar?  
        10–15 år
I sommar kan du pröva på ridning i samarbete med Stall 
Adam i Tuve. Du behöver inte kunna rida för att vara med. 
Hjälm och säkerhetsväst finns att låna på plats. 
Anmälan: angelica.stotz@norrahisingen.goteborg.se

Stall Adam i Tuve, Tuve kyrkväg 171, Buss 37 
Hållplats Skändla Södra 
Vecka 25 måndag–onsdag klockan 10 och 11 
Vecka 26 måndag–fredag klockan 10 och 11 
Vecka 31 måndag–fredag klockan 10 och 11 
Vecka 32 måndag–fredag klockan 10 och 11

Sommarklubben för alla åldrar 8–12 år
Under sommarlovet kommer det hända mycket roligt på 
och utanför Linden och i Askimsviken. Vi pysslar, ansikts-
målar, leker, sportar, målar, har vattenkrig, går på skattjakt, 
grillar eller något helt annat kul. Har du egna idéer på vad 
du vill göra så prata med våra ungdomsledare. För mer 
information om dagens aktivitet följ vår Facebooksida  
”Lov och fritidsverksamhet Askim Frölunda Högsbo” 
Vecka 25–33, måndag–fredag, klockan 12–16  
Måndagar är vi på Askimsbadet  
Tisdagar–fredagar är vi på Linden i Positivparken 
Västra Frölunda

Club Kvadrat goes summer 
Under sommarlovets finns våra ungdomsledare på plats och 
producerar massor av aktiviteter. Vad som händer beror 
på önskemål och vad ungdomarna själva kommer på. Det 
kan bli allt ifrån Kpop till fotbollskvällar under VM, basket-
turnering, DJ-kurs, eller något annat. Club Kvadrat goes 
summer turnerar runt på olika platser i stadsdelen så följ vår 
Facebooksida ”Lov och fritidsverksamhet Askim Frölunda 
Högsbo” för mer information om aktiviteterna. 
Vecka 25–33, tisdag–fredag, klockan 11–20, Runt om i 
Askim, Frölunda, Högsbo och Ungdomens hus 1200kvadrat

 Kulturplaneternas utflykter 
        10 år och uppåt
Vi gör utflykter tillsammans. Gillar du fiska, paddla, spela 
minigolf, testa höghöjdbana eller spela laserdome? Drömmer 
du om att besöka Borås djurpark eller Skara sommarland, 
då är kulturplanernas utflykter helt rätt för dig. Du kan själv 
kan vara med och påverka vad vi ska hitta på och allt är helt 
gratis. För mer information om varje veckas utflyktsmål följ 
vår facebooksida ”Lov och fritidsverksamhet Askim Frölunda 
Högsbo”. Anmälan: kan göras en vecka före aktiviteten till 
Shapol Salimi 073-666 04 16
19 juni–19 juli, tisdag, onsdag, torsdag.  
Utgår från Linden i Positivparken, Västra Frölunda

Fritidsbanken i Slottsskogen Alla åldrar
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritids- 
prylar. Här kan du låna utrustning för en aktiv fritid, till 
exempel skateboards, inlines, inlines, kickbikes och mycket 
mer. Utlåningstiden är 14 dagar eller så kan du låna över 
dagen. Om du är under 16 år måste vårdnadshavare låna åt 
dig eller lösa ett lånekort. För mer information, sök fritids-
banken i slottsskogen på facebook eller www.fritidsbanken.se 
031-365 80 14
Vecka 25–33 (stängt vecka 29 och 30)  
Måndag–fredag klockan 11–16, Plikta parklek i Slottsskogen

Kulturskoleambassadörernas turné 
De grymma ungdomsambassadörerna från Kulturskolan i 
Östra Göteborg visar upp olika framträdande och du har 
chansen att testa på olika instrument, dans, teater, sång och 
film. Håll utkik efter deras turnéschema på Facebooksidan: 
Kulturskolan Östra Göteborg, Instagramkontot:  
@kulturskolanostragoteborg 
Vecka 25–26, Bagarn’s mötesplats i Gamlestaden  
Bergsjögårdens och Kortedala fritidsgård
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 Majkens Mötesplats mellanstadiet  
        och högstadiet
Majkens mötesplats anordnar flera roliga aktiviteter under 
sommaren. Vi kommer att göra både korta och långa ut-
flykter. Mer information kommer att läggas ut på Göteborgs 
Stads kalendarium och Majkens Instagramkonto:  
majkensochverkstan. På vissa aktiviteter krävs det föranmälan. 
Vecka 25–27, måndag–fredag. Stängt på Midsommarafton
Majkens mötesplats (Stenhuset), Djurgårdsgatan 29

 Utflykter med Kålltorps fritidsgård årskurs    
        Endast årskurs 6–9
Följ med på dags- och kvällsutflykter i minibuss. Aktiviteter 
som bad, fiske, Liseberg, High chaparral, Gekås, Skara 
sommarland, bowling, trampolinhall med mera. Håll koll på 
Kålltorps fritidsgårds sociala medier för information om 
tider och aktiviteter. Instagram och Snapchat: fritid416. 
Facebook: Kålltorps fritidsgård.  
Information och anmälan: 072-856 53 95
Vecka 25–26, Kålltorps fritidsgård

Summerstan 
Prova på att dansa, gå på lina delta i turneringar, lek och 
spel. Eller så kan ni hoppa i våra hoppborgar, njuta till musik 
och se på fotbolls-VM på storbild. Summestan kommer att 
finnas på tre ställen under sommaren i Kortedala, Gamlestaden 
och Bergsjön. 

Summerstan Kortedala
Information: 031-365 35 34  
Måndag–tisdag klockan  12–20 
Onsdag–torsdag klockan  11–16 
Fredag klockan 11–15

Summerstan Bagarn’s
Summerstan Gamlestan Bagarn´s mötesplats 
Information: 031-365 41 05  
Måndag–tisdag klockan 11–16 (fokus barn och familjer) 
Onsdag–torsdag utflykt/aktivitetsdagar, tid beror på  
utflykt/aktivitet (fokus ungdomar)

Summerstan Bergsjögården
Information: 031-365 46 57 
Måndag–tisdag klockan 12–20 (fokus barn och familjer) 
Onsdag–fredag klockan 12–16 (fokus barn och familjer)

Förändringar gällande öppettider kan ske under dessa 
veckor och vi ber er hålla utkik på våra sociala medier.  
Facebook: Detta händer inom fritid & förening i Östra  
Göteborg
Vecka 25–28, Kortedala fritidsgård, Bagarn´s mötesplats i 
Gamlestaden och Bergsjögården

Sommarbibblan  6–15 år
Biblioteket på Styrsö har sommaröppet med fasta aktiviteter 
på tisdagar och torsdagar för barn och unga. Aktiviteterna 
kommer att vara allt ifrån skrivarverkstad och pyssel till 
filmvisning. 
Vecka 25–33, tisdag 11–19, torsdag 11–16, fredag 11–15 
Styrsö bibliotek, Brattenskogen 42

Actionyta Bergkristallsparken
En mötesplats och spontanidrottsplats som är öppen för 
alla. Betongytan är 460 kvadratmeter stor och är främst 
utformad för skateboard och kickbike. Under sommaren 
kommer det arrangeras kurser och tävlingar.  
Vecka 25–33, klockan 14–20, Bergkristallsgatan 50 

Organiserad spontanidrott med PFF
Öppen idrottsverksamhet med fotboll, friidrott, boxning och 
lekar som brännboll. Vid varje tillfälle bjuder vi deltagarna 
på ett enkelt mellanmål. 
Vecka 25–33, tisdag–lördag, klockan 17.30–20  
Kastanjeträffen, Smaragdgatan 28

POP UP Bygglek 2–15 år 
POP UP bygglek är en rullande bygglekplats som ger barn 
möjlighet att snickra, bygga och skapa med olika material och 
verktyg. Vi dyker upp på olika platser i Göteborg, exempelvis 
Plikta parklek, Jubileumsparken, Positivparken, Sillviks bad-
plats, Blå stället, Hammarkullen med flera. 
Mer information: instagram.com/popupbygglek 
eller via e-post popupbygglek@vastrahisingen.goteborg.se
Vecka 25–33, tisdagar, onsdagar, torsdagar, klockan 12–15                      

Sommarlekar i Månadsparken
Månadsparken är en sommarlovsverksamhet där barn, ung-
domar och familjer kan komma och låna sommarleksaker, 
bollar med mera.  
Kontakt vecka 25–28 Jubba Familjeförening 
070-929 68 74
Kontakt vecka 29–32 eritreanska föreningen i Kortedala 
070-782 87 94
Vecka 25–32, måndagar–fredagar klockan 14–18 
Kalendervägen 15–17

Sommarhäng 6–15 år
Skapa egna instrument och amuletter, odla med Generations-
odling, delta i workshops eller upptäck på egen hand. Vi 
utgår från vår utställning We Have A Dream som handlar 
om mod, mänsklighet och människans rättigheter. Vi bjuder 
på grillat alla dagar och allt är gratis. Drop in.  
Mer information hittar du på respektive museums hemsida.  
Kontakt: amanda.eriksson@kultur.goteborg.se  
Aktiviteten anordnas av Göteborgs stadsmuseum och  
Sjöfartsmuseet Akvariet.
Vecka 25–28, 19–22 juni och 26–29 juni, klockan 11–15 
Lilla Änggården, Thorild Wulffsgatan 75  
Hållplats Botaniska trädgården

3–6 juli och 10–13 juli klockan 11.00–15.00  
Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
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Sommarprojektkontor 13 år och uppåt
Har du en idé du vill genomföra i sommar? Kanske vill du 
göra en Fifaturnering, arrangera en brännbollsmatch, skapa 
ett musikevent eller dra igång en grillkväll? Våra ungdoms-
ledare hjälper dig förverkliga dina idéer. De finns där för 
att lyssna in vad du tycker är roligt och vilka aktiviteter du 
skulle vilja vara med på. Kom och snacka med oss så hjälps 
vi åt och stöttar dig i att genomföra din idé. 
Vecka 26–32, måndagar klockan 16–20 
Ungdomens hus 1200kvadrat, Västra Frölunda

Summer Zone Lundby 10–15 år
Välkommen till sommarens mötesplats för dig mellan 10 och 
15 år. Vi börjar varje dag med att bjuda på frukost. Sedan 
väntar roliga aktiviteter och utflykter i Göteborg med om-
nejd tillsammans med personal från Ungas fritid och trygghet 
i Lundby. Om du vill följa med på utflykter måste du lämna 
in en lapp med underskrift av vårdnadshavare. Denna lapp 
gäller sedan hela sommaren för de utflykter du vill följa 
med på. Lappen finns att hämta på Mötesplats Lundby.  
Den kan också skrivas ut från www.goteborg.se/chillzone 
från och med 18 juni. Vi kommer löpande under sommaren 
att lägga upp aktiviteter och utflyktsmål på Göteborgs 
Stads kalendarium, på vår Facebooksida ”Ungas fritid i 
Lundby” och på Instagram ”ungasfritid_lundby”.   
Kontakt: infofritid@lundby.goteborg.se 
Vecka 25–33 varje dag klockan 10. Sluttiden beror på vilka 
aktiviteter vi gör. Mötesplats Lundby, Blackevägen 1  

Spontanaktiviteter/dagsutflykter 10–15 år
Var med på olika bollspel och lekar – det är bara att dyka 
upp. Eventuellt gör vi dagsutflykter på onsdagar och fredagar 
utifrån väder och önskemål. 
Information: sandra.stromberg@orgryteharlanda.goteborg.se
Vecka 26–30 tisdag och torsdag, klockan 16–19 
Kulan vid Torpaskolan, Billerudsgatan 1

På vår grind
Delta i olika workshops som fokuserar på att skapa en 
trivsam utemiljö vid Tyrolen och Kulturskolan. Det kommer 
finnas möjlighet att lära sig plantera växter, mosaikutsmyckning, 
väggmålning och smyckning av grindar. 
Vecka 26–27, måndag–fredag, klockan 13–17 
Tyrolen fritidsgård, Safirgatan 14

Good Stuff
Spela nya typer av bräd-/sällskapsspel och designa eget 
brädspel med dina vänner.
Vecka 26–27 och 29, onsdagar 13–16  
Kastanjeträffen, Smaragdgatan 28
Vecka 27–29, torsdagar 13–16, BKP, Bergkristallsgatan 50

Sommar på bokbussen från 3 år 
En magisk förställning med Synneve Hagström och hennes 
handdockor. Det blir sagor, visor och ramsor. Om vädret är 
dåligt kommer Synneve istället till sagorummet på Stads-
biblioteket Göteborg. Information om vilken plats som gäl-
ler hittar du på vår Facebook-sida, samma förmiddag som 
arrangemanget äger rum. Ingen föranmälan, men i bokbussen 
är det begränsat antal platser. 
Askimsbadet klockan 13: tisdag 3 juli, torsdag 5 juli, tisdag 
10 juli, torsdag 12 juli, tisdag 24 juli och torsdag 26 juli. 

Delsjön klockan 13: tisdag 31 juli och torsdag 2 augusti 
Vecka 27–31, Askimbadet och Delsjön

Parkour
Parkouren i Tynnered kommer vara fokuserad på grunderna 
i parkouren. Där barnen får testa på nya och effektiva sätt 
att ta sig över, under och mellan hinder som de sedan även 
efter aktivitet ska kunna leka och använda sig av.
Vecka 27–32, lördagar klockan 14–17 
Kastanjeträffen, Smaragdgatan 28

Vecka 27–32, onsdagar klockan 14–17 
BKP, Bergkristallsgatan 50

Pop up – Tryckworkshop 11–15 år
Prova på spännande sätt att göra egna mönster och tryck, 
både stora och små. Göteborgs Konsthall och konstnären 
Rachel Barron åker runt i stan med ett mobilt tryckeri. 
Mer information: www.konsthallen.goteborg.se
Vecka 27–30, måndagar och onsdagar klockan 13–16
Kastanjeträffen, Smaragdgatan 28

Roliga vattenaktiviteter i simhallarna  6–15 år
Mellan 2 juli och 19 augusti bjuder Angered Arena, Lundby-
badet och Askims simhall in till olika vattenaktiviteter. Här 
får barn och unga på ett lekfullt sätt utveckla sin vattenvana 
och rörelseglädje. Se respektive simhalls webbplats för 
aktiviteter och tider. 
Vecka 27–33, för tider se respektive webbsida

Lundbybadet: vecka 27–29 

Askims simhall: vecka 30–31

Angered Arena: vecka 32–33

Angered Arena, Högaffelsgatan 15, goteborg.se/ 
angeredarena

Askims simhall, Gärdesvägen 5, goteborg.se/ 
askimssimhall 

Lundbybadet, Lantmannagatan 5, goteborg.se/ 
lundbybadet
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Gratis kampsportsträning  5–15 år
Kom och träna kampsport. Vi blandar lekar och hård träning. 
På passen för barn mellan 5–10 år kommer föräldrar ha 
massa chanser att hoppa in och få leka med sitt barn vilket 
brukar vara uppskattat av både föräldrar och barn. För de 
barn vars föräldrar inte har möjligheten att närvara hjälps vi 
såklart åt så att inga barn känner sig utanför.  
Varmt välkomna.  
Mer informatin: www.masthuggetskampsportsklubb.se 
Måndagar, klockan 17–18: Barn 5–10 år
Tisdagar klockan 17–18: Ungdomar 10–15 år
Onsdagar, klockan 17–18: Barn 5–10 år
Torsdagar, klockan 17–18: Ungdomar 10–15
Vecka 28–33, Masthuggets kampsportsklubb, Fjällgatan 18

Sandarna BK erbjuder gratis pröva-på      
Från 5 år 
Alla från 5 år är välkomna att pröva idrott under lekfulla 
former. Drop-in.  
Mer information: www.laget.se/sandarnabk   
Kontaktperson: sandarnabk@hotmail.se Freddy 070-273 59 00 
Sannaplan, Ostindiegatan 25                                                                                                     

G.I.A Europride
Hbtq-stärkande arbete för ungdomar som vill delta i pride- 
veckan men har svårt och röra sig på egen hand utan 
stöd av grupp. Vi befinner oss i informationsområdet och 
informerar om vår verksamhet, välkomna och häng med oss 
och sprida vår verksamhet. Vi arbetar för ett mer integrerat 
Pride i år, med hjälp av G.I.A (Gays in Angered) som aldrig 
tidigare kunnat delta i tältforumet i parken.  
Kontakt: 072-255 84 59
Vecka 31, klockan 12–18, Bältesspännarparken            

Mixgården i Hammarkullen
Mixgården har öppet fyra kvällar i veckan. Se dagliga  
uppdateringar på vår Instagram; mixgardenhk 
Vecka 28–33, klockan 18–23, Mixgården Hammarkullen        

Utflykter och spontana aktiviteter 9–20 år
Under måndagarna dessa veckor får alla mellan 9 och 12 
år följa med på olika utflykter. På tisdagar får alla mellan 13 
och 20 år följa med på olika utflykter. Under dessa veckor 
kommer vi även ha mycket spontana aktiviteter som kan 
förekomma i och utanför stadsdelen.  
Mer information: 031-365 46 57
Vecka 29–32, måndag–tisdag klockan 12–20 (fokus 9–20 år) 
Onsdag–fredag klockan 12–16 (fokus 9–20 år)
Bergsjögården, Universumsgatan 1

 Majornas Samverkansförening 
MSF anordnar varje år sommaraktiviteter för barn och unga.  
Till vissa aktiviteter behövs föranmälan. 
Mer information: http://majsamverkan.se/se under fliken 
verksamheter, och kontakt: info@majsamverkan.se  
070-091 54 11
Se hemsida för detaljer om datum och klockslag. 
Aktivitetshuset, Karl Johans torg 1

Strandbiblioteket
Under sommaren kommer vi att ha ett strandbibliotek i Sillvik. 
Vi erbjuder barn och barnfamiljer flera olika skapande
aktiviteter kopplade till läsning, bland annat sagostunder,
boktipsdagar och barnteater. För mer information besök vår
Facebooksida Strandbiblioteket i Sillvik.
Öppet alla dagar i veckan klockan 11–17, Sillvik

Hinderbana i Kallebäck terrasser 
Kom och prova på bergets hinderbana i Kallebäcks terrasser.  
Hinderbanan är av militärisk karaktär och du kan välja att 
springa en hel slinga eller ta hindren var för sig. Barn under 
140 cm behöver ha medföljande vuxen.  
www.kallebackterrasser.se
Öppet varje dag och dygnet runt, Kallebäcks terrasser 
Mejerigatan 3

Skateboard i Bunkeberget 7–25 år 
Öppet under regniga dagar för personer som redan kan 
eller vill prova att åka skateboard. Skateboard och skydd 
finns att låna gratis på plats av Göteborgs skateboardförening.  
Information: www.bunkeberget.org, info@bunkeberget.org
Bunkeberget skatepark, Batterigatan 3

Lekplatsbiblioteket 
Tycker du om böcker? På Lekplatsbiblioteket i Långströms- 
parken erbjuder vi flera roliga aktiviteter kopplade till läsning 
såsom boktips och boksamtal för barn och ungdomar. 
Öppet hela sommaren klockan 11–17
Badvädersgatan 7–9 (bredvid Bygglekplatsen)

Hisingens tennisklubb erbjuder gratis tennis i 
Biskopsgården   6–15 år (6 år med målsman)
Kom och prova på tennis! Vi har bollar och tennisrack att 
låna gratis.  
Kontakt: 076-427 76 51, hisingenstk.christer@comhem.se
Öppet hela sommaren måndag–fredag klockan 11–16
Tennisbanorna vid Länsmansgårdens idrottsplats

Brädspelssommar 13–25 år
Vi laddar Dynamo med mängder av nya brädspel. Under  
sommaren finns också hjälp att komma igång med spelandet 
och vissa dagar finns det bibliotekarier på plats som lär ut 
regler och är med och spelar. Håll utkik!
Varje dag hela sommaren. Stadsbiblioteket Göteborg 
Dynamo Game



Dynamo DIY 13–25 år
Kom till Dynamo och förvandla dig till ditt allra glammigaste 
alter-ego. Här finns peruker, mustascher, smink och kläder 
som du kan prova. Dra ditt eget artistnamn i vår artist-
namnsgenerator och bli stjärna för en dag.
Varje dag hela sommaren. Stadsbiblioteket Göteborg 
Dynamo Game

Småkrypsbingo på biblioteken i  
östra Göteborg   Från 5 år 
Låna hem en småkrypspåse från biblioteket, i den finns allt 
du behöver för att bli en insektsexpert. Påsen innehåller 
bland annat en bingobricka där du ska försöka få fyra insekter 
i rad. När du lyckats med det tar du med bingobrickan till det 
bibliotek där du lånat påsen. Du får då en överraskningspresent.
Hela sommarlovet, Kortedala, Bergsjöns och Gamlestadens 
bibliotek. (Gamlestadens bibliotek har stängt vecka 29–32)

Dansbana Kvilleplatsen
I sommar kan du dansa på den nybyggda utomhusdans-
banan vid Kvilleplatsen, Backaplan! Kom dit och spontan-
dansa till din egen musik eller delta på någon av alla gratis 
dansworkshops som äger rum i sommar. Håll koll på vad 
som händer på dansbanan på www.goteborg.se/ 
dansbanakvilleplatsen 

Kåken på hjul – boksläpp 6–12 år
Håll utkik efter Kåken-cykeln! Under juni, juli och augusti 
cyklar vi ut med flaket fyllt med boktips och gåvoböcker för 
dig mellan 6–12 år. Vi annonserar när cykeln är på väg ut och 
var den kommer att stanna. Håll utkik på Härlanda-Örgryte 
bibliotek och på Kulturhuset Kåkens webbplats, Facebook 
och Instagram. 
Juni–augusti, minst en gång per månad

Parkleken Hammarkullen 
Parkleken är öppen hela sommaren!
Hela sommaren, måndag–fredag, klockan 9–16 

Baldersleken
Baldersleken är en sommarlovsverksamhet där barn, ung-
domar och familjer kan komma och låna sommarleksaker, 
bollar, med mera. Kontakt: Dalsan föreningen och SUUF 
Amanji Aziz 076-091 16 13. 
Hela sommaren, måndag-onsdag klockan 14–18 
Atmosfärgatans lekplats och Zenitgatans lekplats             

Sommarlekar i Torpa
Björnplan (Torpaparken bakom Kaggeledstorget) är en 
sommarlovsverksamhet där barn, ungdomar och familjer 
kan komma och låna sommarleksaker, bollar med mera. Vi 
kommer ha en container fylld med sommarleksaker/sport-
saker och två ledare på plats hela sommaren. Anordnas av 
IBK Göteborg.  
Information: 072-856 66 88 
Vecka 26–32, klockan 12–17, Björnplan

Sommarverksamhet 
på Ungdomssatsningen Radar 72  15–20 år
Open stage, turneringar, graffiti, dans, musik och en massa 
annat. Var med och bestäm vad som ska hända – vi gör det 
tillsammans.  
Mer information: 031-365 35 32. Facebook: Detta händer 
inom Fritid & Förening i Östra Göteborg

Vecka 25–29, Radar72, Bertil von Wachenfeldts 50 

Måndagar: uppsökande verksamhet

Tisdagar: Utflykt/aktivitet

Onsdagar och torsdagar:  
happenings på Radar72 klockan 17-22

Fredagar: uppsökande verksamhet



Läger 
Workshops 
Kurser
med anmälan
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   Sommarläger i Slottsskogen 10–15 år
I sommar kan du anmäla dig till en lägervecka i Slottsskogen. 
Våra lägerledare ordnar aktiviteter där du kan lära dig mer 
om vår natur och vårt vilda djurliv. Aktiviteterna sker på 
dagtid och du åker hem varje kväll. Sommarlägret riktar sig 
främst till barn och unga i åldrarna 10–15 år.  
Anmälan: senast 24 juni till magdalena.tzika@ponf.goteborg.se 
Slottsskogen skickar ut antagningsbesked runt 30 juni.  
Mer information kommer med antagningsbeskedet.
Lägervecka 1: 9–13 juli, klockan 9–16
Lägervecka 2: 16–20 juli, klockan 9–16
Plats: Slottsskogen

 Äventyrspedagogikläger  10–12 år
Gillar du samarbete, utmaningar och vildmark? Då är du 
välkommen på äventyrspedagogikläger där fokus ligger på 
personlig utveckling på både individuell- och gruppnivå.  
Tidigare erfarenhet av äventyrspedagogik är att föredra. 
Krav på att kunna simma 200 meter. Begränsat antal platser.  
Anmälan: linden@afh.goteborg.se
15–17 juni, Björkö Scoutgård, Samling för avfärd:  
Ungdomens hus 1200kvadrat, Västra Frölunda

 Workshop i Skuggspel    från 5 år
Skuggspel är en teknik där alla barn kan utveckla både sin 
kreativitet och sitt personliga uttryck. Vi får liv i figurerna 
och berättar vår egen historia tillsammans i en skuggspels-
föreställning. Med sig hem tar barnen inte bara det tillver-
kade materialet, utan även ett nytt sätt att förmedla tankar, 
känslor och idéer. Det är en unik upplevelse av att tillsammans 
med sina kamrater ha deltagit i ett universellt berättande, 
en upplevelse som berikar och stärker självkänslan.  
Max antal 25 personer, först till kvarn!  
Anmälan: info@teatersesam.se
16 juni, klockan 10–18, Teater Sesam

 Sommarläger i Trollsjönäs 12–16 år
Sommarläger på Trollsjönäs scoutgård. Deltagarna får testa 
på olika aktiviteter såsom paddla kanot, bada, vollyboll, ta-
ekwondo, laga mat, sova i tält (för de som vill) och testa på 
aktiviteter som inbjudna föreningar kommer att hålla i.  
Information och anmälan: 072-855 44 49 eller 
mathias.undeland@orgryteharlanda.goteborg.se
18–21 juni, Trollsjönäs scoutgård, Trollsjövägen 30, Ale

 Konstnär för en dag 6–9 år
Vem var Frida Kahlo? Med start i Sagorummet upplever 
vi konstnärens liv genom bild och drama.Sedan går vi till 
Ateljén och målar. Avslutning med vernissage.
OBS! Oömma kläder. Begränsat antal platser.  
Föranmälan: lisa.davis@afh.goteborg.se
18 juni, klockan 12.30–14.30 
Samling Sagorummet i biblioteket, Frölunda Kulturhus

 Lajv  10–14 år  
Föranmälan krävs.  
Mer information och anmälan:Plikta parklek: 031-365 80 03 
eller plikta@majornalinne.goteborg.se. Ta med mjuka kläder! 
18–19 juni, klockan 10.45–14.00 Gräfsnäsgårdens annex  
(inomhus),  Plikta parklek i Slottsskogen.  
Adress Plikta 1 (samling vid Plikta)  

Nycirkus workshop med Cirkus Unik   
6 år och uppåt
Du utvecklas när du utmanar dig själv i en glädjefylld upp-
levelse. Cirkus Unik erbjuder en kul workshop utan konkurrens 
som stärker samarbete och ökar självkänslan. Lär dig akro-
batik, pyramider, gå på lina, jonglering och luftakrobatik. 
Om du bär med dig en känsla av att ha lyckats med något 
du inte trodde du klarar av så är Cirkus Unik nöjda.
18 och 19 juni, klockan 10.30–12, Positivparken

  Karateläger  12–17 år
I tre dagar kommer vi att träna karate och annan rolig fysisk 
träning. Vi har en bakgård med gräsmatta där vi också 
kommer att vara så ta med mjuka skor så du kan träna ut-
omhus. Var beredd på att det kan bli lite svettigt så ta med 
några enkla kläder att träna i. Vi kommer äta en enkel lunch 
tillsammans och avslutar sista dagen med att grilla.  
Välkommen till en idrottsklubb med fin gemenskap!  
Anmälan: info@banzai.se. Skriv förnamn, efternamn, var du 
bor och telefonnummer. Anmäl om du har allergi eller andra 
krav på mat. Begränsat antal platser.  
Arrangör: Banzai Kyokushin karate i samarbete med  
Göteborgs Stad Lundby.
18–20 juni, klockan 9.30–14.30, Banzai karate 
Herkulesgatan 56
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 Konstkollo  13–15 år
Ta chansen att delta i ett kreativt sommaräventyr när Dômen 
konstskola anordnar konstkollo! Träffa konstnärer, lär känna 
nya vänner, samtala om konst, utforska olika material och 
tekniker – skulptur, teckning, måleri och mycket mera. 
Veckan avslutas med en utställning då allmänheten är  
välkommen. Lunch och material ingår. Inga förkunskaper 
krävs. Max 20 deltagare. Information och anmälningsblankett 
hittar du på www.domenkonstskola.se 
Mer information: 073-986 54 88.
18–21 juni klockan 10–16, Dômen konstskola

 Måla i ateljén 9–12 år
Kom till en workshop i ateljén där du får måla med akryl på 
papper och duk. OBS! Oömma kläder. Begränsat antal. 
Föranmälan: lisa.davis@afh.goteborg.se 
19 juni, klockan 13–16, Ateljén, Frölunda Kulturhus

 Ut i universum 7–15 år 
Kom och träffa författaren Peter Ekberg som skrivit böcker  
om bland annat rymden, robotar och aliens. 
Kontakt och föranmälan: 031-366 50 60 eller 
torslanda.bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se
19 juni klockan 13–15, Torslanda bibliotek, Amhults Torg 7

 Käpphäst-workshop 7 år och uppåt
Gör din egen käpphäst under ledning av Amanda, erfaren 
käpphästmakare. Massor av fint material finns och biblioteket 
bjuder på mellanmål. Anmälan kan göras från 5 juni,  
ring 031-366 04 00.
19 juni, klockan 13–16, Högsbo bibliotek 
Axel Dahlströms torg

 Modern marching drumming  10–15 år
Under ledning av ledare från Göteborg drum corps får du 
spela på olika trummor som virvel, bas och cymbal. På trum-
morna kommer vi spela funkiga rytmer och göra grundläg-
gande övningar. Alla deltagare bjuds på enklare lunch.  
Anmälan: kulturskolan@afh.goteborg.se  
ange sommarkurs, ämne och nivå.  
Kontakt: Per, 072-743 67 92
19–21 juni, Pilens fritidsgård, Askim
Prova på trummor/slagverk för dig som inte spelat tidigare 
klockan 10–13
Trummor/ slagverk för dig som spelat tidigare klockan 12–17

 Sommarlovsdans 10–13 år
Kom på sommarlovsdans tillsammans med Kulturskolans 
unga ledare. Under fyra dagar får du prova på att dansa 
streetjazz. Roliga övningar och lekar varvas med koreografi 
till modern musik. Lunch ingår. 
Anmälan: senast 11 juni till  
sommaranmalan@lundby.goteborg.se. I anmälan skriver du 
”Dansläger Lundby”, ditt namn, ålder, kontaktuppgift till 
vårdnadshavare specialkost, övrigt. Begränsat antal platser. 
Bekräftelsemejl skickas ut efter sista svarsdag.
18–21 juni, klockan 10–15, Mötesplats Lundby, Blackevägen 1

 Sommarskola beachvolleyboll      
        födda 2005–2009
Göteborg beachvolley club arrangerar sommarskola i  
beachvolleyboll. Vi är utomhus så länge det inte regnar. 
Anmäl dig genom att mejla info@gbcbeach.com. Skriv 
namn, födelseår, adress, mobilnummer till föräldrar, vilken 
vecka du vill vara med på, om du vill hamna i samma grupp 
som någon kompis och om du har allergier vi bör känna till. 
Vi har plats för 40 barn per vecka och det är först till kvarn 
som gäller.  
Mer information: info@gbcbeach.com, 073-328 19 00  
eller 073-986 54 88
18–21 juni och 7–10 aug, klockan 10–14 
Beach Center i Kviberg, Krutvägen 6   

 Bowlingskola 9–12 år
Bowlingskolan vänder sig till barn och ungdomar som vill 
lära sig spela bowling på riktigt.Utbildningen leds av cen-
tralt utbildad bowlingtränare.  
Anmälan: Lundby Stadium Bowl, 031-22 15 17. Uppge namn, 
klass, skola och telefonnummer. Begränsat antal platser. 
Arrangör: föreningen The Golden Bowlers i samarbete med 
Göteborgs Stad Lundby.
18–21 juni, klockan 10–16, varje dag med uppehåll för 
lunch. Lundby Stadium Bowl, Wieselgrensplatsen 10.  
Bowlinghallen ligger en trappa ner strax till höger om  
den stora klockan på Wieselgrensplatsen

 Wordup! 10–13 år
Vill du lära dig att skriva egna låtar? Är du sugen på att 
låta dina texter få ett nytt liv med hjälp av musik? Kom på 
Wordup! Under fyra dagar får du skriva, skapa, sjunga och 
spelar musik. 
Du får delta i olika workshops där du uppmuntras till att 
uttrycka dig skriftligt och rytmiskt. Bli inspirerad till kreativt 
skapande med text och musik i fokus och få mod till att 
skapa texter, sätta ton på dem och framföra dem.  
Anmäl: senast 11 juni till sommaranmalan@lundby. 
goteborg.se Begränsat antal platser. I anmälan skriver du 
”Wordup-Lundby”, ditt namn, ålder, kontaktuppgift till 
vårdnadshavare specialkost, övrigt. Bekräftelsemejl kommer 
innan aktiviteten drar igång. Lunch ingår!
18–21 juni, klockan 10–15, Mötesplats Lundby, Blackevägen 1



 

 Modern marching drumming 10–15 år 
       – Melodiskt slagverk för dig  
       som spelat tidigare         
Under ledning av ledare från Göteborg drum corps får du 
spela på olika trummor som virvel, bas och cymbal. På trum-
morna kommer vi spela funkiga rytmer och göra grundläg-
gande övningar. Alla deltagare bjuds på enklare lunch.  
Anmälan: kulturskolan@afh.goteborg.se  
ange sommarkurs, ämne och nivå. Kontakt: Per 072-743 67 92
19–21 juni, klockan 12–17, Aulan på Kungsladugårdsskolan, 
Birger Jarls gatan 1 

 Käpphäst-workshop 7 år och uppåt
Gör din egen käpphäst under ledning av Amanda, erfaren 
käpphästmakare. Massor av fint material finns och biblioteket 
bjuder på mellanmål. Anmälan kan göras från 23 maj,  
ring 031-366 28 40/65.
20 juni, klockan 13–16, Frölunda bibliotek

Bygglekplatsens skate och byggskola 
Kom och testa på att åka skateboard och bygga  
skateboardhinder på Bygglekplatsen. På plats finns två 
erfarna skateboardåkare. Det kommer att finnas möjlighet 
att låna skateboards och hjälmar men i begränsat antal så 
ta gärna med egen utrustning om du har. 
Kontakt: anton.josephson@vastrahisingen.goteborg.se
20–21 juni, 25–28 juni, 2–5 juli, 6–9 augusti, klockan 13–17
Bygglekplatsen, Badvädersgatan 7–9

 Måla i ateljén  13–16 år
Kom till en workshop i ateljén du får måla med akryl på 
papper och duk. OBS! Oömma kläder. Begränsat antal. 
Föranmälan: lisa.davis@afh.goteborg.se 
25 juni, klockan 13–16, Ateljén, Frölunda Kulturhus

 Smyckestillverkning 12–15 år
Gör dina egna örhängen eller halsbandshänge av stenebylänk. 
Begränsat antal platser.  
Anmälan: senast 20 juni till josefin.larsson@afh.goteborg.se
25 juni, klockan 13–14.30, Frölunda Kulturhus

 Smyckestillverkning  12–15 år
Gör dina egna örhängen eller halsbandshänge av stenebylänk.
Begränsat antal platser. Anmälan: senast 20 juni till 
josefin.larsson@afh.goteborg.se
25 juni, klockan 15–16.30, Frölunda Kulturhus

 Spökhäng!  9 år och uppåt
Kom och häng med oss, lyssna på en hemsk spökis eller 
berätta en själv, gör ett spökquiz med chans att vinna fina 
bokpriser. Vi bjuder på ”gofika” och skapar skyddande amu-
letter att ta med hem. Begränsat antal platser. Anmälan kan 
göras från 28 maj, ring 031-366 28 40 eller 031-366 28 65.
25 juni, klockan 13–15, Frölunda bibliotek

 Skrivarläger för dig mellan 8–12 år
Lär dig skriva med skrivpedagogen Agnes Hillert. 
Kontakt och föranmälan: 031-366 50 60 eller  
torslanda.bibliotek@vastrahisingen.goteborg.se
25, 26 och 28 juni, klockan 14–16 
Torslanda bibliotek, Amhults Torg 7 

 Filmproduktion  
        med kulturskolan Angered
Vill du lära dig om hur man skapar film? Från idé till färdig 
produkt! Vill du kanske göra en musikvideo, en kortfilm eller 
en parodi? Tillsammans med Kulturskolans filmpedagog 
lär du dig att arbeta med genre, form, längd, manus, bildmanus, 
skådespelare, inspelningsschema, regi, klippning och färdig-
ställande av film. Anmälan: kulturskolan@angered.goteborg.se
25–29 juni, Kulturskolan Angered, Högaffelsgatan 12

 Simhopp och Konstsim på Frölundabadet  
        8–12 år
Kom och prova på simhopp och konstsim. Halva tiden är vi i 
idrottshallen för att värma upp. Sedan får vi prova på grun-
derna i simhopp från kanten, svikt och plattform i simhallen. 
Du skall kunna simma 200 m och hoppa i på djupt vatten. 
Ta med dig idrottskläder och badkläder vid varje tillfälle. 
Ta gärna med två handdukar, en att värma dig med ute vid 
bassängen och en till duschen. Vi samlas torra i shorts + 
t-shirt/linne. Det går bra att anmäla sig till hela veckan eller 
enstaka dagar. Begränsat antal platser.  
Anmälan: 031-368 22 67 
25–29 juni klockan 9–11
13–17 augusti klockan 9–11
Frölundabadet, Frölunda Kulturhus

 Skrivarläger 10–13 år
Kom och skriv tillsammans med Kulturskolans unga ledare. 
Begränsat antal platser. Anmälan: senast 22 juni till  
sommaranmalan@lundby.goteborg.se 
I anmälan skriver du ”Skrivarläger Vingen”, ditt namn, ålder, 
kontaktuppgift till vårdnadshavare, specialkost.  
Bekräftelsemejl kommer innan aktiviteten drar igång.  
Lunch ingår.
2–6 juli, klockan 10–15, Kulturhuset Vingen, Amhults torg 7

 Spökhäng  9 år och uppåt
Kom och häng med oss, lyssna på en hemsk spökis eller 
berätta en själv, gör ett spökquiz med chans att vinna fina 
bokpriser. Vi bjuder på ”gofika” och skapar skyddande amu-
letter att ta med hem. Begränsat antal platser. Anmälan kan 
göras från 12 juni, ring 031-366 04 00.
26 juni, klockan 13–15, Högsbo bibliotek, Axel Dahlströmstorg

28



 

29

 Hiphop- och hälsaläger 13–16 år
Vill du lära dig mer om Hiphopkulturen och hälsa? Nu har 
du chansen att hänga med på årets fetaste läger! I fyra dagar 
kommer du, tillsammans med ungdomar från Göteborg och 
Tjörn, prova på och fördjupa dig kring olika kulturuttryck 
inom Hiphop. Vi kommer också lära oss om hälsa och kost. 
Under lägret kommer erfarna utövare inom bland annat 
breaking, locking djing, graffiti, rap och musikproduktion att 
dela med sig av sina kunskaper. Vi kommer också ha myck-
et fritid för sol och bad! Vill du hänga med?  
Skicka en intresseanmälan till: Johan.lundin@tjorn.se  
070-634 15 97.
26–29 juni, Bockaberg lägergård, Floda

 Kom och läs för läshundarna 6–9 år
Viggo, Mitzy och Molly är utbildade läshundar som gillar när 
barn läser högt för dem. Biblioteket bjuder på fika. Begränsat 
antal platser. Anmälan: från 13 juni, 031-366 04 00.
27 juni, klockan 13–15, Högsbo bibliotek 

 Ord i stallet  
       – workshop med Malin Eriksson  
       8 år och uppåt
Med fantasi, ord och bild skapar vi hästberättelser. Vi bygger 
en egen värld med stall, hästar och ryttare. Passar för alla, 
oavsett häst- eller skrivvana. Malin Eriksson är författare till 
bland annat Malva och hästarna, Tass i hand och Rakt mot 
hindret. Begränsat antal platser.  
Anmälan: senast 19 juni till axel.anfalt@afh.goteborg.se
29 juni, klockan 11–14, Lindens fritidsgård, Positivparken

Dockan kan allt – Dockteater och Workshop
Förtrollas av dockor på scen. Sedan får du prova på att skapa 
dig en egen. Amela Isanovic guidar dig till dockans värld. 
I samarbete med NBV. Dockteater klockan 13.45–14.15, 
workshop klockan 14.15–15.15.
30 juni, klockan 13.45–15.15, Positivparken, Västra Frölunda

 Skrivarläger 10–13 år 
Gillar du att skriva? Kom och skriv tillsammans med  
Kulturskolans unga ledare. Begränsat antal platser.  
Amälan: senast 22 juni till sommaranmalan@lundby.goteborg.se  
I anmälan skriver du ”Skrivarläger Vingen”, ditt namn, ålder, 
kontaktuppgift till vårdnadshavare, specialkost. Bekräftelse-
mejl kommer innan aktiviteten drar igång. Lunch ingår.
2–6 juli, klockan 10–15, Kulturhuset Vingen, Amhults torg 7

 Pröva på hur det är att arbeta i ett  
       danskompani    13–15 år
Här får du pröva på hur det är att arbeta som dansare 
under två veckor i sommar tillsammans med professionella 
dansare och koreografen Peter Svenzon. Du kommer också 
få skapa koreografi själv och i grupp. I slutet av perioden 
kommer vi att visa små korta visningar för publik på platser 
utomhus i Göteborgs innerstad. Förkunskaper krävs. Endast 
15 platser finns och intresseanmälan måste ske senast den  
11 juni. Besked om du fått en plats får du senast 15 juni. Det 
är viktigt att du kan delta under hela perioden. I anmälan 
ska du skriva några rader om vem du är, vad du har för 
dansförkunskaper och andra intressen.  
Anmälan: info@artofspectra.com
Mer information: https://artofspectra.com/news/
2–6 juli samt 9–13 juli, klockan 10–15, plats meddelas senare



 

 Kom och läs för läshundarna 6–9 år
Viggo, Mitzy och Molly är utbildade läshundar som gillar när 
barn läser högt för dem. Biblioteket bjuder på fika. Begränsat 
antal platser. Anmälan kan göras från 4 juni,  
ring 031-366 28 40/65
3 juli, klockan 13–15, Frölunda bibliotek

 Harry Potter-läger 10–16 år
Anmäl dig till sommarens magiska läger! Vill du vara 
med på vårt ”mini-Hogwarts” i sommar? Vi kommer testa 
magiska formler, göra trollstavar, sorteras i elevhem, testa 
quidditch och en massa andra magiska aktiviteter. Bäst av 
allt, på kvällen kollar vi in en magisk film och sedan sover de 
som vill över.  
Anmäl: senast den 25 juni till: linden@afh.goteborg.se  
Glöm inte ange namn, adress, specialkost och om du vill 
övernatta. För dig som precis slutat årskurs 4 och uppåt. 
Begränsat antal platser så anmälan krävs.
3–4 juli, Lindens fritidsgård, Positivparken

  Summerboost camp     årskurs 6–9
Tredagarsläger med övernattning samt möjlighet till dags-
besök. Det blir aktiviteter som fiske, paddling, skapande 
verksamhet, lekar, spel, matlagning och mycket mer. Lägret 
har begränsat antal platser och anmälan krävs, för övernatt-
ning senast torsdag 21 juni klockan 16.00. För dagsturer till 
lägergården senast fredag 29 juni. 
Information och anmälan: 072-856 53 95 
kalltorps.fritidsgard@orgryteharlanda.goteborg.se, 
3–5 juli, Härsjönäs lägergård vid Lilla Härsjön i Lerum

 Träna taekwondo     från 12 år
Träna taekwondo med Kaidi taekwondo klubb under en hel 
vecka för att öka dina kunskaper och erhålla ett första bälte. 
För dig som vill tävla i taekwondo får du här chansen att 
snabbt utvecklas och stå redo för höstens kommande täv-
lingar i den olympiska taekwondogrenen. Föranmälan krävs.  
Information och anmälan: info@kaiditaekwondo.se. 
6–10 augusti, klockan 9–15, Torpahallen (andra våningen) 
Billerudsgatan 1

 Dagridläger för barn/ungdomar med                 
        funktionsvariation   7–15 år
Välkommen till en heldag med hästar på Göteborgs fältritt-
klubb. Här får du prova på att rida och ta hand om en häst. 
Det bjuds på lunch och utrustning finns att låna. Vi ser gär-
na att minst en vuxen är med barnet hela dagen. Begränsat 
antal platser, anmälan krävs. Information och anmälan:  
sofia.orrelid@orgryteharlanda.goteborg.se, 031-365 68 93
7 augusti, klockan 9–15, Göteborgs fältrittklubb 
Töpelsgatan 16

Nycirkus workshop med Cirkus Unik   
6 år och uppåt
Du utvecklas när du utmanar dig själv i en glädjefylld upp-
levelse. Cirkus Unik erbjuder en kul workshop utan konkurrens 
som stärker samarbete och ökar självkänslan. Lär dig akro-
batik, pyramider, gå på lina, jonglering och luftakrobatik. 
Om du bär med dig en känsla av att ha lyckats med något 
du inte trodde du klarar så är Cirkus Unik nöjda.
8 och 9 augusti, klockan 10.30–12 
Positivparken, Västra Frölunda

 Dagridläger   7–15 år
Välkommen till en heldag med hästar på Göteborgs fältritt-
klubb. Här får du prova på att rida och ta hand om en häst. 
Det bjuds på lunch och utrustning finns att låna. Vi ser gärna 
att minst en vuxen är med barnet hela dagen. Begränsat 
antal platser, anmälan krävs. Information och anmälan:  
sofia.orrelid@orgryteharlanda.goteborg.se, 031-365 68 93.
9 augusti, klockan 9–15, Göteborgs fältrittklubb 
Töpelsgatan 16

 Sportskolan i Kallebäck terrasser     6–13 år
Prova på en rad olika idrottsaktiviteter som exempelvis 
ponnyridning, innebandy, basket, handboll, brottning, vol-
leyboll och taekwondo. Sportskolan arrangeras av Wallenstam, 
Västra Götalands idrottsförbund och Örgryte-Härlandas 
föreningsstöd. 
Anmälan: www.vgidrott.se.  
Information: lennart.hallgren@vgidrott.se
12–15 aug, klockan 13–16, Kallebäcks terrasser, Mejerigatan 3

 Barn med hund                      6–15 år 
Tycker du det är spännande med hundar? Vi erbjuder hund- 
aktiviteter för barn och unga med funktionsvariationer. Vi lär 
känna trygga hundar och testar på bland annat agility och 
apportering. Vi äter lunch, leker och har kul. Är barn eller  
ungdom i behov av assistent får föräldrar ordna detta. 
Föranmälan krävs, sista datum för anmälning är 16 juni. 
Kontakt: solveig.wahlstrom@vastrahisingen.goteborg.se
Tisdag, onsdag och torsdag, veckorna 28–29 
klockan 9.30–14. Torslanda, Sandens hundskola 

 Dansläger  10–13 år 
Gillar du att dansa? Kom på sommarlovsdans tillsammans 
med Kulturskolans unga ledare! Under fyra dagar får du 
prova på att dansa streetjazz. Roliga övningar och lekar 
varvas med koreografi till modern musik. Begränsat antal 
platser, anmäl dig senast 27 juli. Anmälan: sommaranma-
lan@lundby.goteborg.se  
I anmälan anger du ”Dansläger Vingen”, ditt namn, ålder, 
kontaktuppgift till vårdnadshavare, specialkost. Bekräftelsemejl 
kommer innan aktiviteten drar igång. Lunch ingår.
13–16 augusti, klockan 10–15  
Kulturhuset Vingen, Amhults torg 7
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 Konstlabbet! 10–15 år
Konst på 1200 kvadrat för alla nyfikna! Alla är välkomna 
såväl nybörjare som den som skapat tidigare. Du får prova 
olika konstnärliga material och skapa efter egna önskemål. 
Anmäl dig hela veckan eller bara en dag. Ungdomsledare 
tillsammans med lärare från Kulturskolan leder workshops.  
Alla deltagare bjuds enklare lunch och frukt.  
Anmälan: kulturskolan@afh.goteborg.se  
ange: ”konstlabbet” samt önskad dag eller dagar.  
Kontakt: karin.wastlund@afh.goteborg.se eller  
frida.malarborn.hoshino@afh.goteborg.se
14–17 augusti, klockan 11–16 
1200 kvadrat (ungdomens hus) vid Frölunda Torg

 Sjöjungfrukurs 7–12 år
Kom och simma som en sjöjungfru. Du får låna fenor under 
lektionerna. Anmälan: 031-368 22 67.    
2–6 juli, klockan 10.40–11.40 och klockan 12–13 
9–13 juli, klockan 10.40–11.40 och klockan 12–13
Frölundabadet, Frölunda Kulturhus

 Intensivsimskola 6–16 år
Passa på att lära dig simma under sommaren. Anmäl dig 
till simskolan och gå en intensivkurs under två veckor. Du får 
simlektioner måndag – fredag under två veckor. 
Anmälan: 031-368 22 67.

25 juni–6 juli.

8.30–9.20: ålder 6–10 år i 25:an 

9.30–10.20: ålder 6–10 år i 25:an 

10.30–11.10: ålder 6–8 år i undervisningsbassängen

11.20–12.00: ålder 6–8 år i undervisningsbassängen

13.00–13.50: 9–12 år i 25:an 

13.55–14.45: 9–12 år i 25:an

14.50–15.40: 13–16 år i 25:an

Frölundabadet,  Frölunda Kulturhus

 Lajv dagläger  10–13 år
Gillar du att använda fantasin och klura ut gåtor? Lajv är 
levande rollspel i en påhittad verklighet där alla spelare har 
en roll som ska gestaltas så trovärdigt som möjligt. Miljön är 
en medeltida fantasivärld där det finns magiker, alver och 
andra sagoväsen. Vi kommer att vara i Hisingsparken. Detal-
jer får du när du anmäler dig. Antalet platser är begränsat. 
Kontakt och anmälan: kontakt@vastmarkenlajv.se 
I anmälan anger du ”Sommarlovslajv + datum du vill delta”, 
ditt namn, mobilnummer, kontaktuppgift till vårdnadshavare, 
specialkost och information om deltagaren går hem själv 
eller inte. Bekräftelsemejl kommer innan aktiviteten drar 
igång. Lunch ingår.
Välj ett av följande datum: 18 juni, 19 juni, 20 juni och 21 
juni, klockan 10–15, Hisingsparken



 Wordup! 10–13 år 
Vill du lära dig skriva egna låtar? Under fyra dagar får du 
skriva, skapa, sjunga och spela musik. Du får delta i olika 
workshops där du uppmuntras till att uttrycka dig skriftligt 
och rytmiskt. Bli inspirerad till kreativt skapande med text 
och musik i fokus och få mod till att skapa texter, sätta ton 
på dem och framföra dem. Antalet platser är begränsat, 
anmäl dig senast 27 juli.
Kontakt och anmälan: sommaranmalan@lundby.goteborg.se
I anmälan anger du ”Wordup”, ditt namn, ålder, kontakt-
uppgift till vårdnadshavare, specialkost. Bekräftelsemejl 
kommer innan aktiviteten drar igång. Lunch ingår.
13–16 augusti, klockan 10–15 
Kulturhuset Vingen, Amhults torg  7

The Camp – breaking  från 10 år
Dansworkshop för nybörjare med fokus på breaking.
15 juni, klockan 13–14.30, Frejaskolan, Kråkbärsgatan 1

The Camp, fortsättning  från 10 år
Fortsättningsgrupper i breaking med fokus på powermoves  
(den akrobatiska biten av dansen).
15 juni, klockan 15–16.30, Frejaskolan, Kråkbärsgatan 1

 Expressteater- från idé till föreställning  
        på 4 dagar  13–16 år
Tillsammans skapar vi en teaterföreställning som vi sedan 
spelar upp för publik sista dagen. Inga förkunskaper krävs. 
Max antal deltagare: 12. Ledare: Teater och Dramapedago-
gerna Hanna Elvin och Erica Probert Rüdén.  
Anmälan: kulturskolan@angered.goteborg.se 
Sista anmälningsdag: Fredagen 15 juni
18 Juni–21 Juni, kl 11–16, Blackboxen, Kulturskolan Angered 
Högaffelsgatan 12

 Läger med Gårdstens fritidsgård  13–18 år
Vi åker på sommarläger och stannar över två nätter. Häng 
med på några dagar fulla av roliga aktiviteter och härlig 
gemenskap. För mer information och anmälan kontakta: 
Akhtar 070-780 49 18.
10–12 juli, Lägergård utanför Göteborg

  Fixarna 13–20 år
Ett solidaritetsprojekt där vi tillsammans jobbar för att 
samla in pengar till välgörande ändamål. Som avslutning på 
Fixarnas insamling åker vi på läger tillsammans. 24 platser 
finns. Intresseanmälan lämnas till Mixgården på Bredfjälls-
gatan 68, mixgården@angered.goteborg.se
18 juni–5 juli (läger 2–5 juli)

 Kulturskolans Danscamp på  
Hiphop-akademin 9–19 år
Ta chansen att dansa med fyra stycken toppdansare. Inga 
förkunskaper krävs, men det kommer finnas något att lära 
sig oavsett nivå. Under campet lär vi oss dansstilarna afro, 
dancehall, hiphop och popping. Ta med ett par bekväma 
gympaskor/sneakers, vattenflaska och frukt!  
OBS! Föranmälan: senast 18 jun till  
kulturskolanevent@ostra.goteborg.se, med ditt namn och 
personnummer och kontaktuppgifter. Vi kommer att dela 
upp er i grupperna ”Junior” och ”Tonår”. 
25 juni–26 juni, Hiphop-akademin, Brahegatan 11 vid  
Gamlestadstorget              

 Stingers summercamp med  
        Utbynäs SK innebandy 6–11 år
Ett dagläger med innebandyn i fokus. Utbynäs SK Innebandy 
ordnar dagläger i Pjäshallen för alla barn födda 2007–2012.  
Mer information: www.utbynassk.se/utbynassk-innebandy 
E-post: kansli@utbynassk.se, 031-26 49 72 
13–15 augusti, klockan 12–16, Pjäshallen

Allas Ateljé – Sommarlov på Konstepidemin   
6–15 år
Konstworkshop där du får pröva på olika material, använda 
din fantasi och öva på att se. Tillsammans låter vi oss inspi-
reras av konsten, nu och genom tiderna.  
Under ledning av konstnärer får du gå loss med blandat 
material och jobba med måleri, krita och kol. Drop-In, ingen 
föranmälan. Kom och testa. Det finns kyl så ta gärna med 
matsäck och frukt. Det finns förkläden men det är bra att ha 
på sig oömma kläder.  
Mer information: www.konstepidemin.se 
konstpedagogik@konstepidemin.se 072-245 28 20 
Vecka 26,  tisdag, onsdag och torsdag, klockan 12–16

 Sommarkulturskola  10–15 år 
Kom och prova streetdans, rap, dj, film, keramik och hantverk.
Föranmälan till: kulturskolancity@majornalinne.goteborg.se 
7–10 augusti, Kulturskolan City, Tredje Långgatan 16

  Skaterampsbygge  10–15 år
Bygg en mobil skateboardramp tillsammans med några 
kompisar och ta med till din mötesplats eller förening.  
Föranmälan krävs, begränsat antal platser.  
Mer information och anmälan: Plikta parklek: 031-365 80 03 
eplikta@majornalinne.goteborg.se 
Sista anmälningsdatum är 21 juni
Vecka 28, måndag, onsdag, torsdag, fredag, klockan 11–15 
Plikta parklek i Slottsskogen
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Europride  
– Pimpa och Pyssla i regnbågensfärger   
Alla åldrar
Vi gör textiltryck, banderoller, pins med mera i regnbågens 
färger. Ingen föranmälan krävs.  
Mer information: plikta@majornalinne.goteborg.se
Vecka 33 onsdag-lördag, klockan 11–15 
Plikta parklek i Slottsskogen.

 Musikkollo 11–15 år  
Vill du prova på att spela olika instrument, spela i band och 
lära dig skriva låtar? Hos oss finns det möjlighet att gå på 
musikkollo hos musikverksamheten Mammut! Musikledare 
finns på plats och hjälper dig. Inga förkunskaper krävs. 
Obs, det finns max 20 platser och föranmälan krävs. 
Mer information och anmälan: 031-365 94 31 
john.frick@majornalinne.goteborg.se 
eller kolla in Mammuts sociala medier
18–21 juni, klockan 10–16, Djurgårdsgatan 29 

  Sommarläger 14–17 augusti
Vill du åka på läger med oss till sommaren? 
Tillsammans med Norra Hisingens ungdomshandledare 
kommer barn och unga att åka till Stora Färgens lägergård 
utanför Alingsås. Här kommer vi att göra en massa roliga 
aktiviteter och ha kul ihop.  
Anmälan: rebecca.cabrera@norrahisingen.goteborg.se eller 
daniella.rozas@norrahisingen.goteborg.se   
Avresa sker från Lisa Sass gata 7, bakom Bäckebols äldre-
boende, klockan 12.30. Hemkomst Lisa Sass gata 7 fredagen 
den 17/8 klockan 13.30
14–17 augusti, samling Lisa Sass gata 7 
klockan 12 den 14 augusti

G.I.A HBTQ – läger
Under juni månad vill vi arbeta med att göra om på våra 
fritidsgårdar ur ett hbtq-perspektiv. Detta vill vi på våra gårdar 
från söder till norr och dessutom runt om i Göteborg. Vi 
vill jobba bredare med att öka hbtq-kunskapen på alla våra 
mötesplatser och stärka självkänslan bland ungdomar som 
lever hbtq i smyg på våra offentliga rum och platser. Vi vill 
sprida kunskap med hjälp av konst och form.  
Kontakt: G.I.A – Gays in Angered, 072-255 84 59
Vecka 25–26                    

  Nycirkusskola med Cirkus Cirkör     
         6–8 år, 8–11 år, 11–16 år
Kom och träna nycirkus med Cirkus Cirkör! Det kommer att 
bli en spännande vecka med chans att testa ett flertal av 
den moderna cirkusens discipliner och möjlighet att fördjupa 
dig inom ditt favoritområde. På fredagspasset avslutar vi 
med en liten uppvisning för nära och kära. Gratis för alla. 
Boka på www.storateatern.se eller 031-368 32 99. 
Sjumilahallen, Biskopsgården
Vecka 26
Pass 1 klockan 9–11.30, ålder 6–8 år 
Pass 2 klockan 12.30–15.00, ålder 6–8 år

Vecka 27 
Pass 1 klockan 9–11.30, ålder 8–11 år  
Pass 2 klockan 12.30–15.00, ålder 11–16 år

Vecka 28 
Pass 1: klockan 9–11.30, ålder 8–11 år 
Pass 2: klockan 12.30–15.00, ålder 11–16 år

  Konsten att skriva bilder  
– Sommarworkshop på Göteborgs Konsthall               
11–15 år
Genom olika sätt att skriva text och göra mönster utforskar 
vi tillsammans hur bild blir text och text blir bild. Prova på 
stubintrådsteckning, tags, poesi och lär dig göra islamskt 
mönster med Abdelkarim Mats Cederberg. 
Vi tittar också på den pågående utställningen  
– 180° Behind Me – med den marockanske konstnären Mounir 
Fatmi. Material och lunch ingår.  
Uppstart: 8 juni klockan 16–18.  
Anmälan: www.konsthallen.goteborg.se  
Workshopen genomförs av Göteborgs Konsthall  
och Urban Konst.
Vecka 28, tisdag 10 juli–fredag 13 juli 
Göteborgs Konsthall, Götaplatsen, 412 56 Göteborg

  Konst och designkollo    12–15 år
Är du intresserad av konst och design? Var med på sommarens 
kollo med Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet! 
Vi skapar egna konstverk och provar klassiska tekniker. 
Kolloveckan avslutas med vernissage där vi visar upp våra 
konstverk för vänner och familj. Välj den vecka som passar 
dig bäst, 15 deltagare per vecka. 
Första veckan:  
25 juni–29 juni, klockan 10–15, inklusive lunch           

Andra veckan:  
2 juli–6 juli, klockan 10–15, inklusive lunch

Skicka anmälan med kontaktuppgifter och kontaktperson 
senast 14 juni till: pedagog@rohsska.se 
Kontakt: linda.noreen@kultur.goteborg.se 
Plats: Göteborgs konstmuseum, Götaplatsen 



  Filmverkstad 8–15 år
Vill du lära dig att göra film? Nu har du chansen att lära 
dig enkla knep på hur du gör proffsiga filmer med Ipads. 
Tillsammans gör vi filmer som kommer att visas på Stadsbib-
lioteket i augusti. Alla medverkande kommer att få VIP- 
biljetter till premiären. Anmäl dig på: 031-365 41 31. 
3,4 och 6 juli, klockan 13–15 
Bergsjöns bibliotek, Rymdtorget 8

  Testa att göra en film  8–15 år 
Nu har du chansen att lära dig enkla knep för hur du gör 
proffsiga filmer med Ipads. Tillsammans gör vi filmer som 
kommer att visas på Stadsbiblioteket på Götaplatsen i 
augusti. Alla medverkande kommer att få VIP-biljetter till 
premiären. Det finns Ipads att låna.  
Anmälan: barn.stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se  
med start 13/6 och fram till 29/6. Anmälan gäller samtliga 
tillfällen! Skriv ”Testa att göra film” i ämnesraden.
9, 11 och 12 juli, klockan 13–15 Stadsbiblioteket Göteborg, 
samling utanför Tellus

  7:ornas läger! 
Under vecka 32 åker Mixgården i Hammarkullen på läger 
med de som ska börja i årskurs sju. Vill du följa med?  
Anmälan: mixgården@angered.goteborg.se

  Skapa från grunden!  Teckning och Måleri 
         9–15 år      
Kom och prova på olika grundtekniker som gör att du kan 
skapa egna bilder. Vi tecknar och målar, pratar om bilder, 
ser på konst, utforskar och inspirerar varandra. Inga förkun-
skaper behövs. Bildpedagog Susanne Thornell leder kursen 
och det finns 12 platser. Anmälan: kulturskolan@angered.
goteborg.se. Sista anmälningsdag: 4 juli
7–9 augusti, klockan 10–15, lunch klockan 12–13. Bildsalen, 
Kulturskolan Angered, Högaffelsgatan 12

 Dans på Move dansstudio 8–12 år 
Prova på dans och rörelse med danspedagog i en anpassad 
danslokal. Vi erbjuder också en enklare lunch på förmiddagen 
och ett mellanmål på eftermiddagen. 
Mer information och anmälan:  
Ann- Sofie Udéhn, 070-956 09 34  
annsofie.udehn@centrum.goteborg.se
Vecka: 25, 18–21 juniMove Dansstudio  
Norra Kustbanegatan 13

  Filmprojekt i Guldheden  12–15 år
Tillsammans med en profesionell filmare får du lära dig hur 
man gör en film. Skapa en bra kortfilm som bygger på dina 
idéer där du utvecklas i filmskapandet samtidigt som du  
bidrar med viktiga funktioner i filmteamet. Projektet styrs 
av Simon Borka som är filmpedagog/konstnärlig ledare. 
Mer information och anmälan: Ann-Sofie Udéhn  
070-956 09 34, annsofie.udehn@centrum.goteborg.se
Vecka 25, 18–21 juni 
Guldhedsskolan Doktor Heymans Gata 1A

  Fiskevecka 7–16 år
6 augusti–7 augusti
Under två dagar får barn och ungdomar lära sig att fiska vid 
Sjölyckan i Delsjön. Buss avgår ifrån Aprilgatan klockan 9 
och från Härlanda park klockan 9.30. 
30 platser, först till kvarn gäller.  
(Man ska vara med båda dagarna.)

8 augusti 
Kräftfiske i Delsjön. Buss avgår ifrån Aprilgatan klockan 16 
och från Härlanda park klockan 16.30. Kräftfisket avslutas 
klockan 24. 30 platser, först till kvarn gäller.
Mer information: 031-365 31 03, 031-365 41 20.  
Anmälan sker på Bergsjögården Universumsgatan 1  
eller Bagarn´s Mötesplats Brahegatan 11.

  E-sportsläger för ungdomar 12–15 år 
Föreningen Pink Orange arrangerar ett fem-dagars-läger 
där du spelar digitala spel och e-sport ihop med andra. 
Utbildade unga ledare kommer coacha i e-sport.  
Tillsammans med ledarna kommer ni också diskutera frågor 
som hälsa, näthat och jämställdhet.  
Mer nformation och anmälan: www.pinkorange.se
24-29 juli, Vendelsberg 

 Friluftsaktiviter på Vättlefjäll   9–16 år
Naturupplevelser i Vättlefjäll där du får möjlighet att vara 
nära den orörda naturen. Prova på att paddla kanot, fiska, 
bada, leka, klappa djuren, lära dig om bin från våra bikupor. 
Lunch och enklare mellanmål erbjuds och serveras på plats. 
Mer information och anmälan:  
Fahrudin Culum 073-715 04 46  
fahrudin.culum@centrum.goteborg.se.  
Buss avgår från Guldhedsskolan kl. 9 där personal från 
Guldhedsskolan kör minibussar och ansvarar för barnen  
under dagen. 
Vecka 25, 18–21 juni
Vecka: 26, 25–29 juni
Vecka: 27, 2–4 juli
Vecka: 33, 7–9 augusti

 Kojbygge med arkitekturpedagog 9–12 år
Kojbygge i natursköna Guldheden tillsammans med arkitek-
turpedagoger och fritidspedagoger. Vi är i skogen under 
hela veckan i ur och skur. Äter lunch på Guldhedsskolan 
och mellanmål i skogen. Barnen får lära om allemansrätten 
och bygga fina kojor. Prova olika tekniker med material 
som finns i vår närmiljö. Veckan avslutas med vernissage. 
Då bjuder vi in föräldrar, släktingar, syskon samt elever från 
andar skolor. 
Mer information och anmälan: Karin Sjöberg, 073-910 24 87  
karin.Sjoberg@centrum.goteborg.se
Vecka: 26, 25–29 juniGuldhedskolan, Guldhedstornet
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Streetgames-turné genom 
staden under sommaren
Street Games är gratis prova på-aktiviteter för alla åldrar som lokala föreningar  
erbjuder. Provar man tre aktiviteter får man gratis fika och vid sex aktiviteter får  
man en Streetgames t-shirt helt gratis! Kom precis som du är. Alla ska med och allt 
är gratis!  
 
Arrangörer: föreningar i närområdet i samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund, 
SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland och Göteborgs Stad.  

Mer information: www.streetgames.se, Hanna Johansson 070-9266 58 82  
eller Amir Kader, 076-706 75 15, Amir.kader@vgidrott.se 
För uppdaterad information följ oss på facebook – streetgames Göteborg 
 

Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda
Lördag 9 juni, klockan 11–16  
i parken i Torpa/Björnplan

18–20 juni, klockan 15–20 
Galaxgatan 7

25–27 juni, klockan 15–20 
Kortedala Torg

28–29 juni, klockan 15–20 
Bergsjö Centrum/Rymdtorget 3

23–24 juli, klockan 15–20 
Bergsjö Centrum

30–31 juli, klockan 15–20 
Månadsparken/Kalendervägen 15–17        

Majorna-Linné
27–28 juni, klockan 14–20
Pliktaparken runt Plikta Lekplats

Angered
Tider för alla datum är klockan 14–20

27–28 juli, Hammarkullen 

29 juli, Hjällbo 

4 augusti, Gårdsten 

5 augusti, Lövgärdet 

11 augusti, Bergum/Olofstorp 

12 augusti, Gunnaredsplan/Rannebergen 

18 augusti, Angeredsvallen (avslutningsfest) 

Askim-Frölunda-Högsbo
Tider för alla datum är klockan 14-20 
2 augusti Positivparken
11 augusti Askimsbadet
17 augusti Positivparken
18 augusti Positivparken

Norra Hisingen
4 augusti Brunnsboskolan, klockan 14–22
10 augusti Backa röd, klockan 14–22

Västra Hisingen
Tider för alla datum är klockan 14–20
3 augusti Vårväderstorget
5 augusti Camp Nou  
(bostadsområde ovanför Sjumilaskolan)
11 augusti Långströmsgatan
17 augusti Vårväderstorget

Västra Göteborg
Tider för alla datum är klockan 14–20
3 augusti, Kastanjeallén
4 augusti, Kastanjeallén
10 augusti, Bergkristallsparken

Under sommaren kan du vara med på  
Streetgames på följande platser och tider:
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På flera ställen i Göteborg finns bemannade lekplatser och mötesplatser för barn och ungdomar. 
De ordnar aktiviteter, lånar ut redskap, med mera och bidrar till att skapa trivsamma mötesplatser för  
unga i Göteborg. Du hittar mer information om bemanningarna på goteborg.se och aktuella aktiviteter  
på kalendarium.goteborg.se.

Hammarkullens parklek
Hammarkullens parklek är en bemannad lekplats i Hammar-
parken. Här kan du låna spel, cyklar, bollar, sandleksaker, 
spela bandy, basket, fotboll, måla eller bara ha kul i vår 
stora härliga lekpark.

Här finns vi: Hammarkulletorget 62 C,  
vid Hammarparken i Göteborg

Öppettider på sommarlovet: måndag-fredag, klockan 9–16

Kontakt och information: Följ gärna Hammarkullens parklek 
på Facebook.

Plikta Parklek
På utflyktslekplatsen Plikta finns personal som lånar ut lekred-
skap, som bollar och cyklar. Vi tänder en grill varje dag 
mellan 12–15 och vi har öppet Fritidsbanken, ett bibliotek 
med fritidsartiklar.

Öppettider under sommarlovet: tisdagar 10–18.30 
övriga dagar 10–17. Parkleken har semesterstängt 16–29 juli 
men lekplatsen är öppen som vanligt. 

Här finns vi: Lekplatsen Plikta, Plikta 1, Slottsskogen 

Kontakt och mer information: 031-365 80 03 
plikta@majornalinne.goteborg.se 
Följ gärna Plikta parklek på Facebook och Instagram.

Barnens zoo
På Barnens zoo kan du träffa olika svenska lantraser och gå 
in i en hage för att klappa några av dem. Djurvårdare finns 
på plats för att hjälpa och stötta i mötet mellan barnen och 
djuren. Varje dag klockan 11.30, 12.30 och 14.30 har de djurprat, 
då de berättar om djuren och om Barnens zoo. 

Här finns vi: Barnens zoo är en del av Slottsskogens djurpark.

Öppettider under sommarlovet: varje dag fram till  
23 september, mellan klockan 10–16.30

Kontakt och information: goteborg.se/slottsskogen,  
Följ gärna Slottsskogen på Instagram. 

Bygglekplatsen i Biskopsgården
Bygglekplatsen är en öppen kreativ verksamhet med 
utbildad personal. Här finns mycket material för barnen att 
bygga med och lekredskap att leka med. Träkojor, smycken, 
lådbilar... endast fantasin sätter gränserna.

Här finns vi: Badvädersgatan 7–9 i Göteborg

Öppettider på sommarlovet: 18 juni–19 augusti har vi öppet 
måndag–söndag, klockan 11–17 (fredagar stängt).  
Vi bygger mellan klockan 13 och 17. 
17 juni besöker Bygglekplatsen Biskopsgårdens Dag och  
då är den ordinarie Bygglekplatsen stängd.

Kontakt och information: 031-366 63 33. 
Följ även Bygglekplatsen på Facebook och Instagram.

POP UP bygglek 
POP UP bygglek är en rullande bygglekplats som åker runt 
till olika platser och miljöer i Göteborg, för att erbjuder barn 
och unga möjligheten att få skapa och bygga med riktiga 
verktyg och olika material. På plats finns pedagoger som 
kan instruera och inspirera. 

Kontakt och information:  
popupbygglek@vastrahisingen.goteborg.se 
du hittar körschemat på kalendarium.goteborg.se 
Följ även ”popupbygglek” på Instagram

Actionpark
Actionpark är en av Göteborgs mest unika arenor. Närmare 
2000 kvadratmeter böljande landskap i betong till glädje 
för actionsportare av olika slag. Personalen på plats anordnar 
aktiviteter, kurser och evenemang, lånar ut skydd och brädor 
och sköter ett litet kafé på platsen.

Här finns vi: Skånegatan 16 B i Göteborg,  
bakom biografen Bergakungen. 

Öppettider på sommarlovet: 18 juni–19 augusti finns personal 
på plats varje dag klockan 10–17 (lunchstängt 11.30-15.15). 
Gratis skejtskola alla dagar, klockan 10.15–11.15

Kontakt och information:  
goteborg.se/actionparkburgardsparken, följ gärna  
Actionpark Göteborg på Facebook och Instagram

Bemannade lek- och mötesplatser
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Positivet
På utflyktslekplatsen Positivparken finns en öppen fritidsverk-
samhet som heter Positivet.  Personalen håller i aktiviteter, 
lånar ut redskap, kan svara på frågor och säljer lite lättare fika. 

Här finns vi: Lekplatsen Positivparken, Positivgatan 7 

Öppettider på sommarlovet: måndag–onsdag klockan 9–17 
torsdag klockan 9–20, lördag–söndag klockan 11–15

Bemanningen är stängd lördag–söndag vecka 28–31  
samt helgdagar som är rödmarkerade i kalendern.

Kontakt och information: 031-366 04 80 
positivet@afh.goteborg.se  
Följ gärna Positivet i Positivparken på Facebook.
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Glad sommar!

För att se  
alla aktiviteter  
gå in på: 
www.kalendarium. 
goteborg.se


