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Gratis sommarlovsaktiviteter i Sotenäs 2022 genomförs och 
samordnas av Kultur & Fritid i samarbete med föreningar och 
andra aktörer i kommunen och innehållet består av allt från läger till 
skapande verksamhet och aktiviteter med fokus på rörelse.

Alla barn och unga som anmäler sig till aktiviteterna är försäkrade av 
Sotenäs kommun. Aktiviteternas primära målgrupp är barn och unga 
6-15 år som är folkbokförda i kommunen.

Anmälan/avanmälanAnmälan/avanmälan
Anmälningstiden är individuell för varje aktivitet och står angiven 
under varje enskild aktivitet. All anmälan sker via webbplatsen 
studyalong.se/sotenas. För att anmäla sig krävs att man har registrerat 
ett vårdnadshavar-konto där man lägger sina barn. Registrera dig på 
studyalong.se/sotenas-reg. Avanmälan görs via Studyalong. 
Om man inte avanmäler sig innan aktiviteten debiteras man med en Om man inte avanmäler sig innan aktiviteten debiteras man med en 
avgift om 200 kr.avgift om 200 kr.

Ansvarig samordnareAnsvarig samordnare
Joakim Linder
Ungdomsutvecklare
joakim.linder@sotenas.se
0702087680, 0523664000 (växel)

Vi på Kultur och fritid i Sotenäs vill därmed önska alla barn och unga 
ett underbart sommarlov!

Varma sommarhälsningar,

SOMMARLOV I
SOTENAS



KOSTNADSFRITT SOMMARLÄGER PÅ 
SMÖGEN 17-19 JUNI MED ÖMC!

På detta 3-dagars sommarläger kommer barnen under uppsikt av instruktörer från 
ÖMC (Öckerö Maritime Center) och elever från Öckerö Seglande Gymnasieskola, 

få basala kunskaper i hur man hanterar en liten båt med utombordare, knyter några 
praktiska knopar, allmän säkerhet på och vid vattnet och vikten av att använda 

flytväst. Givetvis så skall vi ha roliga lekar och skratta i massor. Vi kommer att vara 
utomhus hela dagarna och mat kommer intas i det fria. Planen är att varje dag 

börjar 10.00 och avslutas 17.00 utan sista dagen som avslutas med grillkväll kl 19:00. 

Sommarlägret är helt kostnadsfritt då ÖMC får god hjälp av lokala sponsorer, som 
vi kommer att presentera i separata utskick. 

Antagning sker genom att målsman skickar en ansökan till henrik.blixth@omc.nu 
med fullständigt namn, födelsedag och en liten text om varför man önskar delta. 

ÖMC kommer sedan välja ut ca 20 barn i åldersgruppen 10-12 år som kommer att 
få en personlig inbjudan samt ett program via angiven e-post. 

Läs mer och ansök på:
https://omc.nu/sommarlager-2022/

Nedan ser ni bilder från förra årets läger på Rörö som var väldigt uppskattat av alla. 
ÖMC är en ideell förening utan vinstintressen. Läs mer på www.omc.nu/om-oss/



I sommar händer massa spännande på Stenhuggerimuseet!

MUSEIRESANMUSEIRESAN
20 juni - 20 augusti (Mån-fre kl 10-15) (5-15 år)
Stenmålning eller poängpromenad om stenhuggeri.

UTSTÄLLNING I TEATERLADAN - 100 år av kvinnlig rösträtt och demokrati.UTSTÄLLNING I TEATERLADAN - 100 år av kvinnlig rösträtt och demokrati.
1 juli - 31 juli (alla åldrar)
Föredrag, utställningsmonument.

UTSTÄLLNINGAR STENHUGGERIMUSEETUTSTÄLLNINGAR STENHUGGERIMUSEET
20 juni - 20 augusti (alla åldrar)

GUIDNINGARGUIDNINGAR
Guidade turer på Gammelgårdens park med kulturhistoriska byggnader, 
Stenhuggerimuseet, Stenbrottet, Klyftan och Kulturstigen
20 juni - 30 augusti (Vuxna, barn med vuxen sällskap)

Hej alla barn! Är ni redo för ett spännande äventyr? Följ med oss på en magisk resa 
genom sagornas värld i jakt på de mest dyrbara skatterna. Kanske får ni träffa 10 
hästar, eller varför inte Gruffalon? Håll i er, nu lyfter vi!Sagostund i biblioteket eller 
vid fint väder ute på gröngräset! Föräldrar är välkomna.Föranmälan krävs!
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VECKA 25

Ålder 3-6 år

Antal platser 10

Sista anmälningsdag 22 juni

Kontakt Annika storm, 0523-664654

Arrangör Sotenäs kommunbibliotek

Plats kungshamns bibliotek, kungshamn

SAGOSTUND
23 JUNI I KL 10.00

VECKA 25

SOTENÄSGILLET

SAGOSTUND
23 JUNI I KL 10.00

SOTENÄSGILLET



GEOCACHING #1
27 JUNI I KL 08.00

5

Måndag 27 juni gömmer vi på fritidsgården vår första omgång Geocaching-skatter 
på några olika ställen i kommunen.Från och med kl 08.00 kan du gå in på våra sociala 
medier eller på appen ”Ung i Sotenäs” och klicka på en länk till GPS-koordinaterna till 
de olika äggen. Sen är det bara upp till dig att hitta skatten!
Andra tillfället är den 18 juli.

5

Onsdagen den 29 juni drar vi ut tillsammans med fritidsledarna till Ramsvik för att 
bouldra (klättra på mindre stenblock). Vi samlas kl 11 vid Grosshamns parkering vid 
Frykarn och är ute till ca 15. Fritidsgården bjuder på fika och lånar ut klätterskor och 
crashpads. OBS. Klättring är en potentiellt farlig sport. Genom att vara medveten om 
riskerna minimerar vi olyckor. Föranmälan krävs!

Ålder 11-17 år

Antal platser 10

Sista anmälningsdag 28 juni

Kontakt alba bergeling, 0725663820

Arrangör sotenäs fritidsgårdar

Plats grosshamns parkering, fykarn

Ålder alla

Antal platser Obegränsat

Sista anmälningsdag ingen föranmälan

Kontakt christoffer heijerdahl, 0702188181

Arrangör sotenäs fritidsgårdar

Plats hemlig

BOULDERING RAMSVIK
29 JUNI I KL 11-15

GEOCACHING #1
27 JUNI I KL 08.00

BOULDERING RAMSVIK
29 JUNI I KL 11-15

VECKA 26VECKA 26
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Hej alla barn! Är ni redo för ett spännande äventyr? Följ med oss på en magisk resa 
genom sagornas värld i jakt på de mest dyrbara skatterna. Sagostund i biblioteket 
eller vid fint väder ute på gröngräset! Föräldrar är välkomna.Föranmälan krävs!

Tisdagen den 5 juli drar vi iväg tillsammans med fritidledarna till Trollhättan och deras 
grymma skatepark JUNKPARK. Det är en 650 kvm stor streetyta med curbs, bank 
och quarterpipes. Anläggningen drivs av Trollhättans skateboardförening. Vi bjuder 
på fika och mat. Samling vid Abbagården i Kungshamn kl 9. OBS. Skateboarding är en 
potentiellt farlig sport. Genom att vara medveten om riskerna minimerar vi olyckor. 
Föranmälan krävs.

Ålder 3-6 år

Antal platser 10

Sista anmälningsdag 29 juni

Kontakt Annika storm, 0523-664654

Arrangör Sotenäs kommunbibliotek

Plats kungshamns bibliotek, kungshamn

VECKA 27

Ålder 11-15 år

Antal platser 7

Sista anmälningsdag 4 juli

Kontakt christoffer heijerdahl, 0702188181

Arrangör sotenäs fritidsgårdar

Plats abbagården, kungshamn

VECKA 27

SKATERESA TROLLHÄTTAN
5 JULI I KL 10-15

SAGOSTUND
30 JUNI I KL 10.00

SKATERESA TROLLHÄTTAN
5 JULI I KL 10-15

SAGOSTUND
30 JUNI I KL 10.00

ANMÄLAN PÅ WWW.STUDYALONG.SE/SOTENAS

VECKA 26VECKA 26
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Den 7 juli är det dags igen för paintball!
Vi samlas vid Abbagården i Kungshamn vid respektive starttid och åker gemensamt 
till Brastad. I anmälan ingår en fulladdad markör samt ett extra magasin per person 
och vi spelar tills bollarna är slut. Värt att veta för dig som inte spelat paintball tidigare 
är att det kan göra lite ont att bli träffad men i övrigt är det helt ofarligt så länge 
man är noga med säkerheten. Ta med er oömma kläder. Se till att du på Studyalong 
anmäler dig till rätt åldersgrupp - 10-12 år eller 13-15 år. 12 platser i varje grupp. 
Föranmälan krävs.

PAINTBALL
7 JULI I KL 9-12 (10-12 ÅR), KL 13-16 (13-15 ÅR)

Ålder 10-12 år, 13-15 år

Antal platser 12+12

Sista anmälningsdag 6 juli

Kontakt christoffer heijerdahl, 0702188181

Arrangör sotenäs fritidsgårdar

Plats abbagården, kungshamn

PAINTBALL
7 JULI I KL 9-12 (10-12 ÅR), KL 13-16 (13-15 ÅR)
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VECKA 27VECKA 27
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Hej alla barn! Är ni redo för ett spännande äventyr? Följ med oss på en magisk resa 
genom sagornas värld i jakt på de mest dyrbara skatterna. Sagostund i biblioteket 
eller vid fint väder ute på gröngräset! Föräldrar är välkomna.Föranmälan krävs!

Ta ett kort på en gul katt! Hur många olika sorters glassar finns i kiosken på bryggan? 
Den 10 juli får du som är mellan 10-13 år i uppdrag att genomföra olika uppgifter 
på Smögen. Det lag som lyckas samla flest poäng innan tiden är ute vinner ett fint 
pris. Fritidsledarna som håller i aktiviteten bjuder alla på fika eller glass. Ta gärna med 
digital- eller mobilkamera. Vi samlas vid torget på Smögen kl 11.Föranmälan krävs!

Ålder 3-6 år

Antal platser 10

Sista anmälningsdag 6 juli

Kontakt Annika storm, 0523-664654

Arrangör Sotenäs kommunbibliotek

Plats kungshamns bibliotek, kungshamn
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VECKA 27

Ålder 10-14 år

Antal platser 50

Sista anmälningsdag 7 juli

Kontakt christoffer heijerdahl, 0702188181

Arrangör sotenäs fritidsgårdar

Plats abbagården, kungshamn

VECKA 27

SAGOSTUND
7 JULI I KL 10.00

POÄNGJAKT SMÖGEN
8 JULI I KL 11-14
POÄNGJAKT SMÖGEN
8 JULI I KL 11-14

SAGOSTUND
7 JULI I KL 10.00
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Tisdagen den 12 juli åker vi på badtur med fritidsledarna ut till Hållö. Vi tar med fika, 
badar och hittar på andra roliga grejer. Ta med badkläder! Vi samlas vid Pressbyrån i 
Kungshamn och åker gemensamt ut med Hållöexpressen. Föranmälan krävs!

9

VECKA 28

Välkommen på barnteater på Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand. 
Föreställningen heter ”Världen runt Rut” och spelas av skådespelare från Unga 
Dramaten i Stockholm. Här vår vi möta Ogräset som är lesset, Rondellkungen som 
blivit utkörd hemifrån och blomman med sin blombebis. Spelas utomhus på gräset 
i Folkets park. Föräldrar köper biljett till ordinarie pris via kulturhusethavochland.se. 
Föranmälan krävs alltså!

Ålder 3-7 år

Antal platser 30

Sista anmälningsdag 12 juli

Kontakt kristina sjölin, 0706350295

Arrangör kulturhuset hav & land, hunnebostrand

Plats folkets park, hunnebostrand

BADTUR HÅLLÖ
12 JULI I KL 10-15

Ålder 11-15 år

Antal platser 10

Sista anmälningsdag 11 juli

Kontakt christoffer heijerdahl, 0702188181

Arrangör sotenäs fritidsgårdar

Plats pressbyrån, kungshamn

BADTUR HÅLLÖ
12 JULI I KL 10-15

BARNTEATER: VÄRLDEN RUNT RUT
13 JULI I KL 17-17.30

VECKA 28

BARNTEATER: VÄRLDEN RUNT RUT
13 JULI I KL 17-17.30
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Under sommaren kommer vi fortsätta våra populära pokénader med proffset Emil. 
Dessa kommer pågå vecka 28-32 onsdagar kl 10-12, jämna veckor i Kungshamn 
och ojämna i Hunnebostrand. Efteråt 13-15 är man varje vecka välkommen att spela 
Nintendo Switch på Kungshamns bibliotek. OBS! det är två separata aktiviteter som 
kräver individuell anmälan i Studyalong. Föranmälan krävs alltså!

Häng med ut på sommarvandring på Soteleden: Lyckan till Åby (Nordens Ark), 
med övernattning i vindskydd. Samling från 10.30 vid parkeringen vid Rödsgubben, 
avgång kl 11. Bra att ha med/på sig bra skor, varma kläder, extra strumpor, badkläder, 
ficklampa, hygienartiklar, vattenflaska (med vatten!) och godsaker. Vi bjuder på 
två luncher, två mellanmål och middag. Ni kan låna liggunderlag och sovsäck. Vi 
anländer till Nordens ark runt kl 15 på fredagen. Föranmälan krävs!

Ålder 9-13 år

Antal platser 15

Sista anmälningsdag 12 juli

Kontakt emil andersson, 0523-664654

Arrangör sotenäs kommunbibliotek

Plats kungshamns bibliotek, kungshamn

10

VECKA 28

Ålder 11-15 år

Antal platser 8

Sista anmälningsdag 13 juli

Kontakt alba bergeling, 0725663820

Arrangör sotenäs fritidsgårdar

Plats rödsgubben, lyckans gård

VECKA 28

ÖVERNATTNING
PÅ SOTELEDEN
14-15 JULI I KL 10.30-15

POKÉNAD + SWITCH
13 JULI I KL 10-12, 13-15

ÖVERNATTNING
PÅ SOTELEDEN
14-15 JULI I KL 10.30-15

POKÉNAD + SWITCH
13 JULI I KL 10-12, 13-15
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Måndag 18 juli gömmer vi på fritidsgården vår andra omgång Geocaching-skatter på 
några olika ställen i kommunen.Från och med kl 08.00 kan du gå in på våra sociala 
medier eller på appen ”Ung i Sotenäs” och klicka på en länk till GPS-koordinaterna till 
de olika äggen. Sen är det bara upp till dig att hitta skatten!

11

VECKA 29

Under sommaren kommer vi fortsätta våra populära pokénader med proffset Emil. 
Dessa kommer pågå vecka 28-32 onsdagar kl 10-12, jämna veckor i Kungshamn 
och ojämna i Hunnebostrand. Efteråt 13-15 är man varje vecka välkommen att spela 
Nintendo Switch på Kungshamns bibliotek. OBS! det är två separata aktiviteter som 
kräver individuell anmälan i Studyalong. Föranmälan krävs alltså!

Ålder 9-13 år

Antal platser 15

Sista anmälningsdag 19 juli

Kontakt emil andersson, 0523-664654

Arrangör sotenäs kommunbibliotek

Plats kulturhuset hav & land, hunnebostrand

GEOCACHING #2
18 JULI I KL 8.00

Ålder alla

Antal platser Obegränsat

Sista anmälningsdag ingen föranmälan

Kontakt christoffer heijerdahl, 0702188181

Arrangör sotenäs fritidsgårdar

Plats hemlig

GEOCACHING #2
18 JULI I KL 8.00

POKÉNAD + SWITCH
20 JULI I KL 10-12, 13-15

VECKA 29

POKÉNAD + SWITCH
20 JULI I KL 10-12, 13-15
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VECKA 29VECKA 29

VATTENSKIDSKOLA
22 JULI I KL 9-17

Häng med oss fritidsledare till sjön Aspen i Hällevadsholm på en heldags 
vattenskidskola. Vi får hjälp av vattenskidinstruktörer från Hällevadsholms 
vattenskidklubb. Vi samlas vid Abbagården i Kungshamn kl 9.00. Vi bjuder på mat 
och fika under dagen. Föranmälan krävs!

Ålder 11-15 år

Antal platser 8

Sista anmälningsdag 21 juli

Kontakt alba bergeling, 0725663820

Arrangör hällevadholms vattenskidklubb

Plats abbagården, kungshamn

VATTENSKIDSKOLA
22 JULI I KL 9-17

ANMÄLAN PÅ WWW.STUDYALONG.SE/SOTENAS

SAGOSTUND
21 JULI I KL 10.00

Hej alla barn! Är ni redo för ett spännande äventyr? Följ med oss på en magisk resa 
genom sagornas värld i jakt på de mest dyrbara skatterna. Sagostund i biblioteket 
eller vid fint väder ute på gröngräset! Föräldrar är välkomna.Föranmälan krävs!

Ålder 3-6 år

Antal platser 10

Sista anmälningsdag 20 juli

Kontakt Annika storm, 0523-664654

Arrangör Sotenäs kommunbibliotek

Plats kungshamns bibliotek, kungshamn

SAGOSTUND
21 JULI I KL 10.00



Under fem dagar får du som är 7-14 år prova på nycirkus på Kulturhuset Hav & Land 
i Hunnebostrand. I nycirkus får du prova på cirkusens alla spännande grunder som 
jonglering, akrobatik, lindans och luftakrobatik. Det som verkar omöjligt blir plötsligt 
möjligt med proffsiga pedagoger vid din sida. I cirkusträningen peppar och stöttar 
vi varandra och du behöver inga förkunskaper, träningen anpassas till den nivå du 
befinner dig på. Vi erbjuder 10 gratis platser i varje grupp: 10-14 år (kl 11-12.30) och 
7-9 år (kl 13.30-15). Se till att anmäla dig till rätt grupp i Studyalong.
Föranmälan krävs!
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VECKA 30

Ålder 7-9 år, 10-14 år

Antal platser 10 + 10

Sista anmälningsdag 18 juli

Kontakt kristina sjölin, 0706350295

Arrangör kulturhuset hav & land, hunnebostrand

Plats kulturhuset hav & land, hunnebostrand

CIRKUSSKOLA
25-29 JULI I KL 11-12.30 (10-14 ÅR), 13.30-15 (7-9 ÅR)

VECKA 30

ANMÄLAN PÅ WWW.STUDYALONG.SE/SOTENAS



Prova på topprepsklättring med oss! Med hjälp av certifierad personal klättrar vi 
på en utomhusklippa någonstans i kommunen! Efter en säkerhetsgenomgång får 
deltagarna testa sina sinnen på höjden! Vi ber deltagarna ha på sig oömma kläder. 
Vi bjuder på enkel fika, informera oss om eventuella allergier. Anmälan är obligatorisk.
OBS. Klättring är en potentiellt farlig sport. Genom att vara medveten om riskerna 
minimerar vi olyckor. Plats meddelas senare.

Under sommaren kommer vi fortsätta våra populära pokénader med proffset Emil. 
Dessa kommer pågå vecka 28-32 onsdagar kl 10-12, jämna veckor i Kungshamn 
och ojämna i Hunnebostrand. Efteråt 13-15 är man varje vecka välkommen att spela 
Nintendo Switch på Kungshamns bibliotek. OBS! det är två separata aktiviteter som 
kräver individuell anmälan i Studyalong. Föranmälan krävs alltså!

Ålder 12-17 år

Antal platser 10

Sista anmälningsdag 25 juli

Kontakt alba bergeling, 0725663820

Arrangör sotenäs fritidsgårdar

Plats Meddelas senare
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VECKA 30

Ålder 9-13 år

Antal platser 15

Sista anmälningsdag 26 juli

Kontakt emil andersson, 0523-664654

Arrangör sotenäs kommunbibliotek

Plats kungshamns bibliotek, kungshamn

VECKA 30

TOPPREPSKLÄTTRING
26 JULI I KL 11-14

POKÉNAD + SWITCH
27 JULI I KL 10-12, 13-15
POKÉNAD + SWITCH
27 JULI I KL 10-12, 13-15

TOPPREPSKLÄTTRING
26 JULI I KL 11-14
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Under sommaren kommer vi fortsätta våra populära pokénader med proffset Emil. 
Dessa kommer pågå vecka 28-32 onsdagar kl 10-12, jämna veckor i Kungshamn 
och ojämna i Hunnebostrand. Efteråt 13-15 är man varje vecka välkommen att spela 
Nintendo Switch på Kungshamns bibliotek. OBS! det är två separata aktiviteter som 
kräver individuell anmälan i Studyalong. Föranmälan krävs alltså!

15

Apan Totte går bananas i denna tokroliga föreställning, och visar att Zillah är en 
buktalerska av världsklass. Det bjuds på sångnummer och knasiga upptåg - allt i en 
skojig mix för att det ska bli succé. Välkommen du som är 2-9 år till Folkets park i 
Hunnebostrand den 3 augusti kl 17.00. Föräldrar köper biljett till ordinarie pris via 
kulturhusethavochland.se. Föranmälan krävs alltså!

Ålder 2-9 år

Antal platser 30

Sista anmälningsdag 2 augusti

Kontakt kristina sjölin, 0706350295

Arrangör kulturhuset hav & land

Plats folkets park, hunnebostrand

POKÉNAD + SWITCH
3 AUGUSTI I KL 10-12, 13-15

Ålder 9-13 år

Antal platser 15

Sista anmälningsdag 12 juli

Kontakt emil andersson, 0523-664654

Arrangör sotenäs kommunbibliotek

Plats kulturhuset hav & land, hunnebostrand

POKÉNAD + SWITCH
3 AUGUSTI I KL 10-12, 13-15

BARNTEATER:
ZILLAH OCH TOTTE
3 AUGUSTI I KL 17-17.35

BARNTEATER:
ZILLAH OCH TOTTE
3 AUGUSTI I KL 17-17.35

VECKA 31VECKA 31
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Den 8-9 augusti kommer vi hålla ett låtskrivarläger på Abbagården för dig som är 
11-15 år. Ledare är ungdomsutvecklare tillika låtskrivaren Joakim Linder. Vi lär oss om 
hur man skriver och bygger upp en låt - hur gör man en bra melodi, hur sätter man 
ackord till, skriver en bra text och sen bygger upp låten på ett bra sätt. Målet är att i 
slutet av lägret spela in det vi skapat i fritidsgårdens musikstudio. Föranmälan krävs!

Ålder 11-15 år

Antal platser 6

Sista anmälningsdag 3 augusti

Kontakt joakim linder, 0702087680

Arrangör kultur & fritid

Plats abbagården, kungshamn

16

VECKA 32VECKA 32

Välkommen till Kungshamns bibliotek den  4 augusti för två olika workshops 
med Hemkodat. Under den första (kl 10-12) lär du dig bygga roliga Roblox-banor 
tillsammans med våra professionella pedagoger och under den andra programmerar 
vi dataspel som bygger på böcker i programmet Scratch. OBS! Det är två separat 
anmälningar i Studyalong med 12 platser i varje. Föranmälan krävs alltså!

Ålder 7-12 år

Antal platser 12+12

Sista anmälningsdag 3 augusti

Kontakt Kit Strömberg, 0523-664654

Arrangör kultur & fritid

Plats kungshamns bibliotek, kungshamn

LÅTSKRIVARLÄGER
8-9 AUGUSTI I KL 11-15

WORKSHOP ROBLOX & SCRATCH
4 AUGUSTI I KL 10-12, 13-15

LÅTSKRIVARLÄGER
8-9 AUGUSTI I KL 11-15

WORKSHOP ROBLOX & SCRATCH
4 AUGUSTI I KL 10-12, 13-15

ANMÄLAN PÅ WWW.STUDYALONG.SE/SOTENAS

VECKA 31VECKA 31
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Vid två separata tillfällen under v. 32 kommer duktiga pedagoger från Danspoolen 
Vänersborg till oss. Under tisdagen den 9 augusti är du som är 6-9 år välkommen på 
prova-på-dans och den 11 augusti 10-13 år. Vi pausar dansen på mitten och bjuder 
på fika. Tiderna är samma båda dagarna. OBS! Det är två separata anmälningar i 
Studyalong, så se till att anmäl dig till rätt grupp. Föranmälan krävs alltså!

Under sommaren kommer vi fortsätta våra populära pokénader med proffset Emil. 
Dessa kommer pågå vecka 28-32 onsdagar kl 10-12, jämna veckor i Kungshamn 
och ojämna i Hunnebostrand. Efteråt 13-15 är man varje vecka välkommen att spela 
Nintendo Switch på Kungshamns bibliotek. OBS! det är två separata aktiviteter som 
kräver individuell anmälan i Studyalong. Föranmälan krävs alltså!

Ålder 9-13 år

Antal platser 15

Sista anmälningsdag 9 augusti

Kontakt emil andersson, 0523-664654

Arrangör sotenäs kommunbibliotek

Plats kungshamns bibliotek, kungshamn

DANSWORKSHOP
9 & 11 AUGUSTI I KL 10-12.30

POKÉNAD + SWITCH
10 AUGUSTI I KL 10-12, 13-15

Ålder 6-9 år, 10-13 år

Antal platser 15

Sista anmälningsdag 8 augusti

Kontakt catrin edvardsen, 0521-721309

Arrangör danspoolen vänersborg

Plats sotenäs idrottshall, kungshamn

DANSWORKSHOP
9 & 11 AUGUSTI I KL 10-12.30

POKÉNAD + SWITCH
10 AUGUSTI I KL 10-12, 13-15

ANMÄLAN PÅ WWW.STUDYALONG.SE/SOTENAS

VECKA 32VECKA 32



SOMMARHÄNG PÅ SMÖGEN @ equmeniaSmogen

Sommarhäng på Smögen anordnas av Equmenia, Smögen. Varje onsdag v. 26 
- v. 32 kl 18.00 kan du som ska börja åk 7 och uppåt hänga med oss och spela 
beachvolleyboll, grilla, bada och hitta på annat kul. Vi samlas vid beachvolley-
planen vid Kalvbogen (strax ovanför Tennishallen/sommarean). Eventuella ändringar 
meddelas på Equmenia Smögens Facebook-sida. Ingen föranmälan krävs!

18



ÖPPET PÅ KIFFEN!

@ equmeniaSmogen

SOTENÄS KOMMUNBIBLIOTEKSOTENÄS KOMMUNBIBLIOTEK
Under sommaren händer det massor av kul på kommunens bibliotek!

SOMMARBOKEN - BINGOSOMMARBOKEN - BINGO
Vill du helst bara ta det lugnt och läsa i sommar? Pröva bibblans Sommarbokenbingo! 
Roliga läsutmaningar som räcker hela sommaren! När du fått fem i rad lämnar du 
in bingot till biblioteket och får ett pris i utbyte. Tävla med dina vänner eller med 
familjen! Vem får fem i rad först? För dig 6 år och uppåt. Sista inlämning: 15 augusti. 
Är du färdig med din bokbingo? Kom och fira med oss!15 augusti kl 11-15 har vi 
Sommarboken-avslutning och bjuder på glass på Kungshamns bibliotek.Välkommen!

POKÈNADER & NINTENDO SWITCHPOKÈNADER & NINTENDO SWITCH
Under sommaren kommer vi fortsätta våra populär pokénader med proffset Emil. 
Dessa pågår v. 28-32 jämna veckor i Kungshamn och ojämna i Hunnebo. Läs mer och 
anmäl dig på Studyalong.se/sotenas. När du är klar med pokénaden är du välkommen 
in på Kungshamns bibliotek och spela NINTENDO SWITCH. Vi har Mario Kart 8 Deluxe 
och många andra roliga spel. 

ÖPPETTIDERÖPPETTIDER - läs mer på bibliotek.ranrike.se - läs mer på bibliotek.ranrike.se
@sotenasbiblioteken

Kom och upplev alla de fantastiska banorna på Hunnebostrands minigolf - gratis!
Ta chansen att utmana dig själv eller en kompis, men då gäller det att hålla tungan rätt 
i mun - hur många slag behöver du för att sänka putten?

Alla barn och unga mellan 0-15 år spelar gratis under försäsongen 15 juni - 23 juni och 
det är bara att hämta ut klubba och boll i kiosken och sätta igång.

Öppetider kl 12.00 - 18.00

Välkommen önskar HGI F!

HUNNEBOSTRANDS MINIGOLF
Gratis minigolf i sommar!

HUNNEBOSTRANDS MINIGOLF

I sommar kommer vi ha öppet på KIFFEN flera dagar i veckan 
fram till och med v. 27. Här har vi massvis av kul aktiviteter att 
ta del av. Du är såklart välkommen att bara komma och hänga. 
Besök vår instragram-profil för mer info om vilka öppettider vi 
har och vad roligt som kommer hända hos oss!

ÖPPET PÅ KIFFEN!
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