
SOMMARLOV!

AKTIVITETER SOMMAREN 2019

FÖR ALLA BARN MELLAN 6-15 ÅR

 األنشطة الصيفية
HAWLAHA XAGAAGA
ЛЕТЊЕ АКТИВНОСТИ
LJETNE AKTIVNOSTI
SHUGHULI MAJIRA
KESÄTOIMINTAA 
SUMMER ACTIVITIES HALLSTAHAMMARS

KOMMUN



VAD SKA DU GÖRA PÅ LOVET?
GÅ PÅ KULTURKOLLO, PRODUCERA MUSIK, PROVA PÅ OLIKA SPORTER, 
FISKA, TITTA PÅ TEATER, GRILLA, GÖRA FILM, BADA, SPELA IN MUSIK I 
PROFFSIG STUDIO, BESÖKA SKANTZEN, VAR MED I FOTBOLLSCUP
Tack vare ett statligt bidrag kan Hallstahammars 
kommun i år göra sommaren extra rolig för 
barn mellan 6-5 år. Det  finns en mängd 
aktiviteter för olika intressen att välja  mellan.
Det bästa av allt – det är kostnadsfritt.  
 
Mer information:
www.hallstahammar.se eller besök vår
evenemangskalender

Thanks to a government grant, Hallstahammar 
municipality can offer  activities for  
children aged 6-5 years throughout the  
summer.  
And the best of all – it's free of charge!

More information:
www.hallstahammar.se  
or visit our event calendar

KULTURKOLLO
I KOLBÄCKSPARKEN

DU HITTAR ALLT I VÅR
EVENEMANGSKALENDER 
Osäker på när en aktivitet börjar, om den har bytt plats eller vem som  
arrangerar den? All information finns i kommunens evenemangskalender.  
Du hittar den på hallstahammar.se.

Tips! Kolla vem som arrangerar aktiviteten och följ deras sociala medier.  
Tips på vem du ska följa finns vid varje aktivitet i foldern.

Tillsammansdagen har bytt plats och 
datum och växt till sig. I år kommer vi 
att vara i området runt Multiarenan 
som ligger på den stora gräsytan 
mellan Trädgårdsgatan 28 och 
Tunalundsvägen 3. Under dagen kan 
man se uppträdanden från lokala 
föreningar, prova mat från många 
länder, hoppa hoppborg, tävla i 
mångkamp, dansa, vara med på 
godisregn, rida ponnyridning och se 
artisten Saliboy. Allt är som vanligt 
gratis.

FRI ENTRÉ
Mer information:

www.hallstahammar.
se/tillsammansdagen
#tillsammansdagen

ARRANGÖR: Kulturskolan med stöd av Kulturrådet
Följ kulturhusethallsta på facebook och instagram.

NÄR: Vecka 26, måndag-torsdag, 24-27 juni.  
kl. 10.00-16.00 varje dag
VAR: Kolbäcksparken
ÅLDER: 10-13 år
ANMÄLAN & KONTAKT: Föranmälan krävs och är 
bindande för alla fyra dagarna. Skriv namn, födelse-
år, vårdnadshavares telefonnummer samt rangordna 
vad du är mest intresserad av: teater, musik eller 
dans. Mejlet skickas till kulturkollo19@gmail.com.

Välkommen till vårt första officiella kulturkollo i Kolbäckspar-
ken! På detta dagkollo kommer vi arbeta med teater, dans 
och musik och skapa vår egna föreställning som vi spelar 
upp sista dagen. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL VECKA 26 ÄR 19 JUNI.

ÄR DU INTRESSERAD 
AV TEATER, DANS 

ELLER MUSIK?
DU VÄLJER!

 > Evenemangskalender
Här hittar du arrangemang och annat som händer i  Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm

NÄR: Vecka 25, måndag-onsdag, 17-19 juni.  
kl. 10.00-16.00 varje dag
VAR: Kolbäcksparken
ÅLDER: 10-13 år
ANMÄLAN: Ingen föranmälan krävs
KONTAKT: kulturkollo19@gmail.com.

Intresserad av dans, musik och teater men aldrig 
testat det förut? Kom vecka 25 till Kolbäcksparken 
och prova på dom olika uttrycksformerna. Om det 
verkar roligt kan du anmäla dig till kollot som är 
veckan efter.



KULTURHUSET

FRITIDSGÅRDARNA

SOMMARBOKEN

SPELA IN I KULTURHUSETS MUSIKSTUDIO

MÅLA JÄTTEMYCKET

Följ fritidsgardenkulturhuset och fritidsgardenstationshuset på instagram.

Följ kulturhusethallsta på facebook och instagram. ARRANGÖR: Kulturskolan med stöd av Kulturrådet
Följ kulturhusethallsta på facebook och instagram.

ARRANGÖR: Kulturskolan med stöd av Kulturrådet
Följ kulturhusethallsta på facebook och instagram.

ARRANGÖR: Kulturskolan med stöd av Kulturrådet
Följ kulturhusethallsta på facebook och instagram.

ARRANGÖR: Hallstahammars bibliotek 
Följ kulturhusethallsta på instagram.

NÄR: 17 - 20 juni. Två tillfällen per dag, kl. 11-15 eller kl. 15-19.
VAR: Musiklabbet, Kulturhuset
ÅLDER: 10-18 år
ANMÄLAN: Föranmälan krävs. Maila, ring eller sms:a och berätta att du vill anmäla dig.
KONTAKT: kevin.croner@hallstahammar.se | 070 - 385 47 10

Här får du som tycker om att spela musik en möjlighet att spela in i Kulturhusets studio. På fyra timmar spelar du in en 
egenskriven låt eller en cover med hjälp av en musiklärare. Passar dig som har lite tidigare musikalisk erfarenhet.  
Det går bra att komma själv eller som ett helt band!

MUSIC CAMP: HIPHOP OCH R&B

NÄR: 24-26 juni, kl. 11.00-16.00. Du förväntas vara med alla tre dagarna. 
VAR: Musiklabbet, Kulturhuset
ÅLDER: 10-18 år
ANMÄLAN: Föranmälan krävs. Maila, ring eller sms:a och berätta att du vill anmäla dig.
KONTAKT: kevin.croner@hallstahammar.se | 070 - 385 47 10

På detta Music Camp kommer vi fokusera 100% på hiphop, R&B, trap, afrobeat och allt där-
emellan. I Kulturhusets studio kan du producera beats, sjunga, rappa eller skriva egna texter 
- eller kanske göra allting! Det finns frukt på plats men ta gärna med något mellanmål.

NÄR: 13-15 augusti kl. 11.00-13.00 (med möjlighet att skapa vidare fram till kl. 15.00)
VAR: Kulturlabbet, Kulturhuset
ÅLDER: 9-15 (18) år
ANMÄLAN: Föranmälan krävs. Görs genom formulär som finns i evenemangskalendern  
och på hallstahammar.se
KONTAKT: lisa.h.konst@gmail.com

Under tre dagar får du måla jättemycket, prova olika material och experimentera med färg och form.  
Vi målar tillsammans kl. 11-13, och fram till kl 15 kan du sedan stanna kvar och skapa fritt med stöd av  
Lisa.Frukt finns, men ta gärna med mellanmål.

NÄR: 19 juni (Sommarbokenkalas, kräver anmä-
lan), 26 juni, 3 juli, 7augusti, 14 augusti. Kl. 14.00.
VAR: Biblioteket, Kulturhuset
ÅLDER: 8-12 år
ANMÄLAN: Föranmälan krävs till första träffen 
men inte dom andra.  
Anmälan görs till kontaktpersonen.
KONTAKT: anna.johansson2@hallstahammar.se

En sommar fylld med boktips och aktiviteter. 

ÖPPETTIDER  24 juni - 31 augusti
MÅNDAG  11-17
TISDAG  11-19
ONSDAG  11-17
TORSDAG  11-17
FREDAG  11-17
LÖRDAG  STÄNGT

Under sommaren kommer kulturhuset ha ändrade öppettider men det kommer inte minskas på aktivitet för det. 
Varje vardag under juli månad kommer det finnas något att göra. Se schemat nedan för mer information. 

KOM OCH PROVA PÅ OLIKA AKTIVITETER 
under husets öppettider i juli
MÅNDAG  FILM/MUSIK/FOTO
TISDAG  FILM/MUSIK/FOTO
ONSDAG  LÄSNING/BERÄTTANDE
TORSDAG  SKAPANDE
FREDAG  SKAPANDE

FÖLJ PÅ SOCIALA 
MEDIER ÅRET RUNT FÖR 

ATT FÅ KOLL PÅ ALLT 
KUL SOM HÄNDER PÅ 

KULTURHUSET

ÖPPETTIDER  24 juni-30 augusti
MÅNDAG  14-21
TISDAG  14-21
ONSDAG  12-16
TORSDAG  12-16
FREDAG  14-24

OBSERVERA! FRITIDGÅRDEN STATIONSHUSET KOMMER VARA STÄNGD VECKA 28, 29, 30, 31

Under sommaren kommer fritidsgårdarna ha ändrade öppettider och inga fasta aktiviteter.  
Du är välkommen att hänga, fika och umgås och så gör vi det vi känner för: njuter av sommaren tillsammans!

Frågor om dagen? Eller vill du få kontakt med våra 
fritidspedagoger? Du kontaktar dom enklast  
genom fritidsgardenkulturhuset och  
fritidsgardenstationshuset på instagram.

BARNBIBLIOTEKET 
PÅ TURNÉ
ARRANGÖR: Hallstahammars bibliotek 
Följ hashtag #hittaStina på instagram eller
besök evenemangskalendern för tider och 
platser. 
Stina Elg kommer cykla runt i 
Hallstahammar med böcker, 
ordlekar, sago- och 
sångstunder. Välkommen till
en mysig stund med henne.
Passar för 6-9 år
men även yngre
åldrar. Håll utkik!



FOTBOLL PÅ TROLLEBO

HANDBOLLSSKOJ

FOTBOLL, VOLLEYBOLL, BASKET,
TAEKWONDO

SOMMARFISKESKOLAN

NON VIOLENCE CUP

ARRANGÖR: HSK Fotboll och Hallstahammars Kultur- och idrottsförening  
Mejla kontaktpersonen för att få full koll på deras aktiviteter

ARRANGÖR: Hallstahammars SK HK 
Följ Hallstahammar SK Handboll på facebook för att få full koll på deras aktiviteter

ARRANGÖR: Hallstahammars Kultur- och idrottsförening  
Mejla kontaktpersonen för att få full koll på deras aktiviteter

ARRANGÖR: Västerås Fotbollssällskap IF 
Sök på ”NON violence cup” i en sökmotor för att få full koll på aktiviteten

ARRANGÖR: SFK Atletsfiskarna 
Följ SFK Atletfiskarna på facebook för att få full koll på deras aktiviteter

NÄR: 3-4 augusti. Invigning 3 augusti kl.12.00.
VAR: Trollebo IP
ÅLDER: Alla åldrar välkomna som publik. Deltagande lag: 8-15  år
ANMÄLAN: Föranmälan krävs för deltagande lag senast 15 juli.
Se mer information på webbplatsen: lopgruppen.se. Klicka sedan på NON Violence Cup.
KONTAKT: casparisabina@gmail.com

Den 3-4 augusti spelas en fotbollscup på Trollebo IP för att visa noll tolerans mot mobbing, våld och  
förtryck i samhället. Den tredje augusti 12.00 inviger Pia Sundhage evenemanget och berättar hur fotbollen 
kan göra skillnad.  Prova på hur länge du kan kicka, träffa rätt i bollnätet och mycket annat. Lag från 
olika delar av Mälardalen är på plats och spelar. Det kommer vara roliga och underhållande matcher.  

Youtubers, rappare och andra fotbollsprofiler kommer att vara på plats under dagarna. Under  
dagarna kommer det att serveras hamburgare, korv, mackor, fikabröd och annat smått och gott för de 
hungriga.

NÄR: 2 juli, 5 juli, 16 juli, 19 juli, 30 juli, 2 augusti, 13 augusti och 16 augusti.
kl. 09.00-15.00 varje gång.
VAR: Skantzsjön, start vid Sporthallen
ÅLDER: 10-15  år
ANMÄLAN: Föranmälan krävs. Görs till kontaktpersonen. Tala om vilken dag/dagar ni vill vara med.  
Namn samt mobilnummer till anhörig ska anges. 
KONTAKT: nordqvistarna@telia.com

I Sverige är det 2 miljoner som sportfiskar någon gång årligen. Det finns unika möjligheter att fiska efter 
många olika arter i våra vatten, allt från öring, regnbåge, till gädda, gös och abborre i våra insjöar och 
kanaler. Nu har du möjlighet att få upptäcka hur roligt fisket kan vara. Lär känna andra kamrater som också 
gillar att fiska, både killar och tjejer! Då det finns två bryggor till förfogande, så är det möjligt att fiska från 
rullstol (under ledaruppsikt). Du kommer att fiska med haspelspö, flugfiske, multirulle samt prova olika beten 
och tekniker såsom wobbler, spinnare, gummibete, drop-shot, Carolina/Texas-rig. I år kommer det även att 
finnas en station med karpmete samt lite mer riktat mete. Dagen börjar med ett teoripass, genomgång av 
metoder, tekniker och redskap samt säkerhet. Därefter blir det fiske både från land och kortare turer från båt efter 
gädda, gös, asp, karp, öring, regnbåge och abborre. Mat och dryck finns på plats under dagen. Tänk på att ha 
rejäla skor samt kläder för att inte frysa vid sämre väder. Har ni flytväst, ta med denna, annars finns västar att låna.

NÄR: 1-29 juli, måndag-fredag kl. 17.00-21.00
VAR: Trollebo IP
ÅLDER: 6-15 år
ANMÄLAN: Ingen föranmälan krävs
KONTAKT: aa@vvsror.se
babahassan86@hotmail.com

NÄR: 12 - 15 augusti kl. 10.00 - 13.00
VAR: Skantzö (Sporthallen vid dåligt väder)
ÅLDER: 8-12 år
ANMÄLAN: Föranmälan krävs. Anmälan görs via mejl till kontaktpersonen. Uppge deltagarens namn,  
födelseår och ev matallergi/specialkost, samt ansvarig vuxen/vårdnadshavare (namn och telnr).
KONTAKT: hsk-ungdom@outlook.com

Vi kommer att ha lekar, bollövningar och massor av skoj tillsammans! Frukt och dryck ingår till alla  
deltagare. Om du inte kan närvara alla fyra dagar går det utmärkt att anmäla sig till den eller de da-
gar du kan. Ingen handbollsvana krävs. Aktiviteten sker utomhus, men vid dåligt väder går vi in i hall. 

NÄR: 5 juni-15 augusti, kl. 17.00-21.00
VAR: Trollebo IP
ÅLDER: 9-15 år
ANMÄLAN: Ingen föranmälan krävs
KONTAKT: babahassan86@hotmail.com

BARA ATT KOMMA OCH 
SPELA VARJE DAG!

BARA ATT KOMMA OCH 
SPELA VARJE DAG!



SKANTZÖBADETS ÖPPETTIDER

SOMMAREN PÅ
SKANTZEN

Säsongsöppet 24 maj-18 augusti 2019
Öppet alla dagar kl. 10.00 - 19.00*
Kassan stänger kl. 18.00 och poolerna stänger kl. 18.30.

*På midsommarafton gäller öppettiderna kl. 10.00 - 16.00.

Vi har ingen åldersgräns men en lämplig ålder för barn att komma och bada utan målsman 
är 12 år och att de är simkunniga. Våra badvärdar ansvarar inte för barn som kommer utan 
målsman.

0-2 år fri entré i målsmans sällskap
2-6 år: 20 kr

7-19 år: 40 kr
Vuxen, från 20 år: 50 kr

Pensionär, från 65 år: 40 kr.

ARRANGÖR: Svedvi hembygdsförening, Unga Örnar, Hammarteatern,  
EKOmuseum i Bergslagen i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen
Besök kommunens evenemangskalendern för att få full koll på dessa aktiviteter. 

Hammarteatern presenterar TJUVEN SOM SÅLDE JESU KROPP
av Ulf Nilsson. Bearbetad av Kajsa Wallin. PREMIÄR 7 JUNI KL 18.00

SPELAS ÄVEN
Lördag 8 juni kl. 16.00 | Söndag 9 juni kl. 16.00
Onsdag 12 juni kl. 18.00 | Fredag 14 juni kl. 18.00
Lördag 15 juni kl. 16.00

”Här står vi nu. Barfota. Hela världen under våra fötter om man så vill. Och just 
precis här byggdes en gång en kyrka. Att den hastigt och lustigt försvann

skyllde överheten först på FiskarTolla Andersson Järn. Men sedan ville prästen 
inte tala om saken. Länsman sa sig ingenting veta. Och Greve Bulck… ja, han 

låtsades som om ingenting hade hänt.”

Kom och njut av Hallstahammars vackra kultur- och friluftsområde: Skantzen - fullproppat med aktiviteter. 
Njut av en fika, ta ett dopp i kanalen, gå på teater, lek i lekparkerna eller besök några av årets  aktiviteter.

ÅRETS SOMMARSPEL PÅ SKANTZEN | BILJETTER BOKAR DU PÅ HAMMARTEATERN.SE

KONSTLADAN
Besök Skantzenladan och bygg  
din egen koja med konstären  
Aida Chehrehgosha.
VECKA 25 | MÅNDAG-TORSDAG
KL. 13.00-16.00

BARNBIBLIOTEKET PÅ TURNÉ
Stina Elg finns på plats med  
ordlekar, sago- och sångstunder.
ONSDAGAR VECKA 27-30
KL. 10.00-12.00

LEK MED UNGA ÖRNAR
Under juli månad
kommer Unga Örnar
finnas på plats med
aktiviteter och lekar.

VECKA 27-30
MÅNDAGAR, TISDAGAR, TORSDAGAR 
OCH FREDAGAR
KL. 13.00-17.00 VARJE DAG

GRILLKVÄLLAR
Picknick, spela kubb och umgås.
FREDAGAR I JULI FRÅN KL. 18.00

BYGG DIN EGEN HOLK
Snickra ihop din egen fågelholk.
ONSDAGAR I JULI KL. 13.00-15.00

KOM OCH FRÖBOMBA
Så ditt eget frö och se det gro.
TISDAG-SÖNDAG I JULI

GUIDADE TURER
Upptäck Skantzenområdet.
TISDAG-SÖNDAG KL. 12.00-16.30
Guidningar på engelska vid behov.


