
Sommar- 
lovskul
    

Kostnadsfria 
aktiviteter för 

dig som är 
6-15 år

Handbollsträning
Hand the ball
Handtheball är ett roligt sätt att lära sig hantera en boll som 
passar alla. Ingen förkunskap behövs utan här möts vi för att 
ha kul med lekfulla bollövningar samtidig som vi rör på oss.

Ekerö AIK – handtheball
Åldersgrupp:  6-11 år 
Datum:  5, 10, och 12 augusti
Tider:  16:00-17:00 6-8 år
  17:00-18:00 9-11 år
Plats:  Lundhagsbadet. Samling vid badhytterna.
Anmälan:  adam.engstrom@outlook.com 
Övrig info:  Ta med gympaskor, och egen vattenflaska. 
  Eftersom vi befinner oss nära vatten måste en   
  vårdnadshavare eller annan närstående vuxen   
  vara med barnet under aktiviteten.

Skå IK – handtheball
Åldersgrupp:  8-15 år 
Datum:  Onsdagar: 16, 23, 30 juni, 7, 14, 21, 28 juli, 4, 11 aug
Tider:  18.00-19.00 
Plats:  Utomhusplan, handbollsplan utanför Allhallen, Skå.
Anmälan:  Ingen anmälan krävs- kom som du är!

För dig
6-15 år

För dig
12-15 år

För dig
8-15 år

För dig
7-12 årBeckomberga Maniacs

Nite fotball i augusti! 
Amerikansk fotboll utan tacklingar, alla kan var med!

Datum:  3, 5, 10, 12 augusti.
Tid:  16.00-19.00
Plats:  Svanängen IP.
Anmälan: Ingen anmälan behövs - kom som du är!
Mer info:  be-maniacs.se

Datum:  4-8 juli
Tid:  kl. 13.00-16.30
Plats:  Ölsta Folkets hus
Anmälan:  bokning@olstafolkpark.se 
Övrig info:  olstafolkpark.se 

Biblioteket

Skrivarläger
Gillar du att skriva? Då ska du vara med på vårt 
skrivarläger i sommar! Under fyra dagar gör vi 
roliga skrivövningar tillsammans med författaren 
Sofia Nordin.

Datum:  21- 23 juni
Tid:  10.00- 15.00
Plats:  Ekebyhovsslott
Anmälan: bibliotek@ekero.se
 märk meddelandet med: skrivarläger
Mer info: bibliotek.ekero.se / och instagram

För dig
10-15 år

 Ölsta Folkets hus och parker!

Prova streetdance!
Ta chansen och testa streetdance under roliga och 
kravlösa former. Inga förkunskaper behövs!

Datum:  12-16 juli, 
Tid:  7-8 år, kl 10.00-12.00
 9-11 år, kl 13.00-16.00
Plats:  Ölsta Folkets hus
Anmälan:  bokning@olstafolkpark.se 
Övrig info:  olstafolkpark.se 

För dig
6-11 år

Ekerö 

Mälarögymnasterna 

Öppet Gymnastik-
läger i Mälaröhallen!
Lekfull gymnastikträning för barn och ungdomar 
från nybörjare till avancerad. Varje pass byggs upp 
med mycket grundmotorik, teknik och olika 
stationer så att alla kan vara med på sina 
villkor och på sin nivå. Vi bjuder på mellanmål 
efter varje pass. Alla är välkomna!

Datum:  28 juni–2juli,  5–9 juli , 19–23 juli, 26–30 juli
Tider:  Förmiddagspass 9.30-12.00 (7-10 år) 
                  Eftermiddagspass 13.30-16.00 (10-15 år)
Plats:  Mälaröhallen
Anmälan:  malarogymnasterna.se
Övrig info:  Vi önskar att man deltar en hel vecka. 
  Mer info finns på hemsidan.

För dig
7-15 år

Biblioteket

Fairy house, 
pysseldagar!
En 3-dagars pysselworkshop där du 
får skapa ditt egna unika ”Fairy House” 
(dekorativt miniatyrhus) med belysning. 
Husen skapas av återvunna glasburkar, 
kartong och lera med en liten 
batteridriven ledslinga inuti och 
målas och dekoreras sen. Ett krav är 
att man kan delta alla tre dagar.

Datum:  30 juni, 1 juli, 2 juli
Tid:  kl 10.00-12.00
Plats:   Biblioteket i Ekerö centrum, 
 samling i foajén.
Anmälan:  bibliotek@ekero.se 
 märk meddelandet med Fairy house
Övrig info:  bibliotek.ekero.se / och instagram

 Ölsta Folkets hus  
och parker!

Teaterkollo
Ett femdagars teaterkollo med 

teaterregissören Voula Kereklidou. 
Ingen teatererfarenhet behövs. 

Vi provar på olika teaterövningar och
 som resulterar i en liten pjäs. 

Framför allt kommer det handla om att ha kul!



Vuxenskolan 

Aldrig dansat?
För dig som aldrig har fått möjligheten till att dansa 
tidigare eller inte vågat testa har du nu chansen! 

Vi kommer under två dagar ge en härlig försmak 
av dans i alla dess former och stilar. 

Förutom att få testa på flera dansstilar för att se vilken du 
gillar mest kommer vi även göra roliga övningar med fokus 
på gruppen och att våga ta plats.

Datum:   21-22 augusti
Tider:  12-13 år, 9.30-12.30
 14-15 år, 13.30-16.30
Plats:  Sanduddens skola
Mer info:  dansverket.nu/ekero
Anmälan:  abc@sv.se eller ring 08-120 55 100

För dig
13-15 år

För dig
6-15 år

Kulturskolan 

Drama, låt-
skrivning eller 
spela instrument?
Har du velat testa något av detta? 
Nu har du chansen! Kulturskolan erbjuder 
sommarkurser i olika ämnen. 

Plats:  Kulturskolan i Tappström 
  eller i Stenhamra
Mer info:  ekero.se/kulturskolan
  tfn: 08-124 572 83
Anmälan: Via e-tjänst: 
  studyalong.se/ekerokulturskola     
  klicka på Kortkurs

Hemkodat 

Bygg ditt eget 
dataspel!
Ingen förkunskap behövs, bara viljan att upptäcka hur 
kul programmering kan vara!
Du kommer få lära dig hur man kodar sina egna spel. 
Teknik och digitalt skapande behöver inte vara så krångligt! 
Du avgör själv hur många dagar du är med. 

Datum:  26 juli – 30 juli
Tid:  kl 10-12
Plats:  Zoom, online
Utrusning som krävs: egen dator och internet
Anmälan:  koda@hemkodat.se
Mer information och länk till kursen ges på mail, efter anmälan.

Från
8 år

För dig
10-15 år

Vuxenskolan 

Dance Break Summer 
- mycket skratt, lek och 
lägerkänsla! 
Älskar du dans? Dansa dig in i sommaren tillsammans med 
Dansverket!  Under tre dagar får du testa på flera olika 
dansstilar i en mix av skön sommarstämning och ösig 
dansfest. Ingen danserfarenhet krävs.

Vi improviserar, dansar roliga danser och gör även andra 
spännande aktiviteter tillsammans. Självklart blir det mycket 
skratt, lek och lägerkänsla! Alla danssugna är välkomna! 

För den äldre gruppen fokuserar vi på koreografi och eget 
skapande där ni får vara med och skapa era egna koreografier 
på ett kreativt och prestationslöst vis. 

Datum:   21-23 juni
Tider:  7-9 år, kl 9.00-12.00 
  10-12 år, kl 13.00-16.00 
  13-15 år, kl 16.30-19.30
Plats:  Bollhallen i Träkvista
Anmälan:  abc@sv.se eller ring 08-120 55 100
Mer info:  dansverket.nu/ekero, maila frågor till    
  abc@sv.se eller ring 08-120 55 100

Fritidsgårdarna 

Glassprovning
Årets glassprovning med Ekerö Fritidsgårdar!
Alla som provar kommer att få bedöma en glass i taget, 
utifrån smak och utseende sen lämna sitt betyg. 
Därefter kommer vi tillsammans kora vinnaren av 
Årets Glass 

Datum:  16 juni
Tid:  18.15-21.15 Provsmakningen börjar kl 19.00
Plats:  Träkvista Fritidsgård, Ekerövägen 65
  Först till kvarn

EM-kväll
EM-kväll utomhus med bioduk & projektor. 
Vi bjuder på mat och snacks. 

Datum:  23 juni
Tid:  17.30-20.30
Plats:  Stenhamra Fritidsgård, utomhus
Anmälan: instagram. Max 30 personer. 
  Först till kvarn

Padel och minigolf
Vi möts och spelar padel och minigolf. 
Lättare snacks/mat kommer också 
serveras klockan.

Datum:  8 juli
Tid:  11.300-13.00
Plats:  Jungfrusunds Marina
Anmälan: Thomas.alander@ekero.se eller 076-495 48 25

Stockholm kappsimningsklubb

Vattenpolo 
Aldrig testat vattenpolo? Kom och var med i sommar! 
Inga förkunskaper krävs bara lust att ha kul i vattnet!

Datum:  26 juli-30 juli
Tider:  kl 14.00-15.00  
Plats:  Karlkärsbadet 
Anmälan: skk.kansli@kappis.se  

Crawlkurs
Ta chansen att bli en fena i vattnet! Nu har du chans att lära 
dig crawla som ett proffs! Inga förkunskaper krävs!

Datum:  26 juli-30 juli
Tider:  kl 15.00-16.00  
Plats:  Karlkärsbadet 
Anmälan: skk.kansli@kappis.se  

För dig
7-15 år

För dig
9-15 år

Från
åk 7Prima e-sport!

e-sport - öppet hus! 
Kom och testa olika spel och lär dig mer om e-sport. 
Här träffar du erfarna spelare och coacher, du får tips och lär 
dig tricks för att ditt spelande ska bli så roligt som möjligt. 
Även föräldrar är välkomna!

Datum:   17 juli-18 juli och 31 juli-1 aug
Tid:   kl 10.00-16.00
Plats:  Kulturskolan, Tappströmsvägen 5
Anmälan:  prima.gg/ekero
Mer info: prima.gg/ekero 
 


