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ALLA AKTIVITETER ÄR GRATIS

11 JUNI–27 AUGUSTI 
SOMMARBOKEN
Utmana kompisarna – var med i Sommar-
boken! Mellan 11 juni och 27 augusti 
har du chans att vara med i Sommar-
boken. Läs tre böcker och få en. Du kan 
dessutom vara med och tävla om trådlösa 
hörlurar och andra fina priser!

Gör så här: Hämta ditt Sommarboken-
häfte på biblioteket eller använd formu-
läret på bibliotekets hemsida. Läs tre 
böcker och beskriv böckerna med en bild 
eller kort text. Lämna in Sommarboken-
häftet och hämta din presentbok på bib-
lioteket. Du har möjlighet att lämna in två 
häften under sommaren. Den 11 juni firar 
vi starten av Sommarboken utanför våra 
tre bibliotek. Vi kommer dela ut goodie-
bags och annat skoj – missa inte det!

För alla åldrar. Biblioteken i Svedalas 
hemsida: bibliotek.svedala.se. 

VARJE ONSDAG HELA SOMMARLOVET! 
STRANDONSDAG
Under sommaren kommer vi att varje 
onsdag åka på strandutflykt. Varje vecka 
besöker vi en ny strand/badplats. Krav 
på simkunnighet för att följa med. Ta med 
egen matsäck eller pengar till att handla 
mat. Vi bjuder på glass under utflykten. 
Vilken strand vi åker till och exakt tid för 
avfärd och hemkomst meddelas senare
men räkna med en heldag vid varje 
tillfälle. 

För dig född 2003–2008. Begränsat 
antal platser. För mer information 
och anmälan, följ oss på instagram
@ungasfritidsvedalakommun.

MÅNDAG 14 JUNI
FOTBOLLSKVÄLL SPANIEN – SVERIGE
Mötesplatsen i Svedala kl. 20:00–23:00. 
Fotbollskväll! Vi tittar på EM-matchen 
mellan Spanien och Sverige. Kom och 
heja på valfritt lag! Vi bjuder på snacks 
och dricka. Anmälan krävs, begränsat 
antal platser.

För dig född 2003–2008. För mer infor-
mation och anmälan, kontakta Elsa: elsa.
nilsson@svedala.se, 0709-896404.

15 JUNI, 16 JUNI, 17 JUNI, 22 JUNI, 
23 JUNI, 24 JUNI, 29 JUNI, 30 JUNI, 
1 JULI, 6 JULI, 7 JULI, 8 JULI, 13 JULI, 
14 JULI OCH DEN 15 JULI
FUTSAL OCH BASKET MED BARA 
BASKETBOLLKLUBB
Multiplanen vid Kuben i Bara kl. 11:00–
14:00 alla dagarna. Under en hel 
månad erbjuder Bara Basketbollklubb 
aktivitet på tisdagar, onsdag och torsda-
gar. Kom och spela futsal och basket på 
Multiplanen vid Kuben i Bara!

För dig mellan 7–15 år. Frågor? 
Kontakta Nino Lisjak, 0704-498277. 
Ingen anmälan krävs men det går bra 
att anmäla sig till Elliot, 0729-647220.

15–17 JUNI SAMT 10–12 AUGUSTI 
”LÄR DIG SPELA (BÄTTRE) SCHACK” 
MED SK BARA BÖNDER 
Konferensrummet i Kuben, kl. 14:00–16:00.
Kom och lär dig att spela schack under 
någon av de två tredagarskurserna i 
sommar. Kursen anpassas efter dina 
förkunskaper. Både nybörjare och sådana 
som vill lära sig mer är välkomna! 
Anmäl dig senast en vecka innan 
kursstart, begränsat antal platser. 

För dig 6–15 år. För mer information 
och anmälan, kontakta Roland 
Thapper, roland.thapper@gmail.com, 
0708-655 212.

ONSDAG OCH TORSDAG 16–17 JUNI
LÄR DIG SKAPA SPEL I ROBLOX
Digitalt arrangemang kl 13–15. Gillar du 
att spela Roblox? Då kanske du också är 
nyfiken på hur du bygger din egen bana 
i Roblox. Under lovet kan du prova att 
skapa egna spel i Roblox studios tillsam-
mans med ungdomarna från Hemkodat i 
en digital workshop. Du deltar hemifrån 
och du behöver en dator, internetupp-
koppling, en Roblox-inloggning, och 
Roblox studio (finns att ladda ner gratis 
på roblox.com/create). 

För dig född 2011 eller tidigare. 
Anmäl dig till biblioteket i Svedala 
040-6268203 eller biblioteket.svedala@
svedala.se.

MÅNDAG TILL ONSDAG 9–11 AUGUSTI
SKAPA DITT EGET SOMMARSPEL! 
DIGITALT ARRANGEMANG
Har du läst en spännande bok i sommar? 
Önskar du att den hade fortsatt? Under 
lovet kan du koda ett datorspel inspirerat 
av boken där du själv bestämmer vad 
som ska hända. Tillsammans går vi alltså 
från att komma på olika spelidéer utifrån 
böckerna till att utveckla ett färdigt dator-
spel. Du deltar hemifrån och du behöver 
en dator, internetuppkoppling, och skapa 
gärna ett Scratch-konto i förväg. 

För dig född 2011 och tidigare. 
Anmäl dig till biblioteket i Svedala 
040-6268203 eller maila biblioteket.
svedala@svedala.se.

11 JUNI TILL 18 AUGUSTI
BIBLIOTEKSMYSTERIET MED LASSEMAJA
Svedala bibliotek, Bara bibliotek och 
Klågerups bibliotek. Biblioteket har haft 
besök av en tjuv! Hjälp Lasse och Maja 
att lösa fallet, gå vår gps runda för att 
hämta in ledtrådarna som är utplacerade 
runt om i byn. Som tack för hjälpen får 
du en bok av Lasse och Maja med deras 
bästa sommarlovstips! I Svedala och Bara 
finns även möjlighet att hämta en fysisk 
karta på respektive bibliotek. Starten på 
jakten börjar utanför respektive bibliotek, 
där hittar du länk till gps-runda och mer 
information. 

För alla åldrar! För frågor ring bibliote-
ket i Svedala 040-6268203 eller maila 
biblioteket.svedala@svedala.se.

POPTENNIS, MINITENNIS OCH BEACH-
TENNIS MED SVEDALA TENNISKLUBB
Aktiviteten kommer att vara på olika 
platser i kommunen, se specifika platser 
nedan. Kom och prova på minitennis, 
POP tennis och beachtennis med Svedala 
Tennisklubb. Detta är tre roliga tennisfor-
mer som är lätta att komma igång med. 
POP tennis och beachtennis spelas med 
padelracket och är en korsning mellan 
padel och tennis. Varmt välkomna! OBS! 
Vid regn ställs aktiviteten in.
15 OCH 22 JUNI KL. 10–14 
Bara utetennisbana vid Bara badet
17 OCH 24 JUNI KL. 10–14
Klågerups utetennisbana
1 JULI KL. 10–14 Holmejas lekplats
8 JULI KL. 10–14 Stadsparken Svedala
15 JULI KL. 10–14 Roslätts beachvolley 
planer
22 OCH 29 JULI KL. 10–14 Svedala 
Tennisklubb:s minitennisbanor utomhus
5 AUGUSTI KL. 10–14 
Erlandsdals utetennisbana
12 AUGUSTI KL. 10–14 
Multicourt vid Naverlönnskolan
17 AUGUSTI KL. 10–14
Ica Kvantum Karlsson
21 AUGUSTI KL. 14–16 Tennisens dag 
Svedala Tennisklubb (Stort öppet hus, 
hela Sverige spelar tennis samtidigt

För alla barn och ungdomar i Svedala 
kommun. Anmälan och frågor: föran-
mälan får gärna göras till receptionen@
svedalatennis.se, men drop in går lika 
bra. För frågor ring 040-403430. 
Mer info på www.svedalatennis.se. 

TAEKWONDO OCH GRILLNING MED 
SVEDALA TAEKWONDOAKADEMI 
AGGARPSHALLEN
12 JUNI KL. 11–12.30 (grillning efteråt)
26 JUNI KL. 11–12.30 (grillning efteråt)
10 JULI KL. 11–12.30 (grillning efteråt)
24 JULI KL. 11–12.30 (grillning efteråt)
7 AUGUSTI KL. 11–12.30 (grillning efteråt)
Vi erbjuder Svedala kommuns ungdomar 
att prova på taekwondoträning vid fem 
olika tillfällen i sommar. Kom och testa 
taekwondo med oss i Svedala Taek-
wondoakademi! Efter träningen grillar vi 
tillsammans! Välkomna att anmäla er! 

För dig mellan 10–15 år.
 Ta med dig träningskläder. Anmälan: 
info@svedalataekwondo.se. Frågor: 
Hassan Nesajer, 0720210195, 
hassan@svedalataekwondo.se

16 JUNI, 23 JUNI, 30 JUNI, 7 JULI, 14 
JULI, 21 JULI, 28 JULI OCH 4 AUGUSTI
SOMMARSCOUTING MED 
SVEDALA SCOUTKÅR
Scoutstugan vid Yddingesjön. Start och 
avslut på parkeringen till Bokskogens Gol-
fklubb. Kl. 18:00–20:30 alla tillfällen.
Kom och prova sommarscouting med Sve-
dala Scoutkår! Programmet består av ty-
piska scoutaktiviteter som matlagning över 
öppen eld, hantverk, paddling och andra 
roliga utomhusaktiviteter. Mötena präglas 
av friluftsliv, samarbete och gemenskap. 
Vi välkomnar nu barn och ungdomar till 
att komma och prova på scouting genom 
att delta i våra sommarmöten.

För dig mellan 8–18 år. Ta med dig 
oömma kläder, regnkläder, vattenflaska, 
badkläder + handduk, myggmedel 
och solkräm. Anmälan och frågor: 
Ulrica Jönsson, 0763-371947, 
ullrich76@hotmail.com. Anmäl dig 
senast den 13/6. Ange namn, födelseår 
och vilket/vilka möten du avser delta i.

TORSDAG OCH FREDAG 17–18 JUNI
SKRIVARKURS MED YRSA OCH FLORA 
Digitalt arrangemang kl 13–16.
Tycker du om att skriva? Vill du prova 
nya sätt att skriva och dela din text med 
andra? Varmt välkommen till en workshop 
i kreativt skrivande med Yrsa Keysendal 
och Flora Wiström. Yrsa Keysendal är 
författare och utbildad folkhögskolelä-
rare med inriktning på skrivande. Hon 
debuterade 2019 med romanen Friläge. 
Flora Wiström är författare och har skrivit 
Stanna (2016) och Hålla andan (2019). 
Hon driver även en välbesökt blogg.

För dig född 2008 eller tidigare.
Anmäl dig till biblioteket i Svedala 
040-6268203 eller maila biblioteket.
svedala@svedala.se

FREDAG 18 JUNI
FOTBOLLSEFTERMIDDAG    
SVERIGE – SLOVAKIEN
Aggarpshallen kl. 14:00–17:00.
Fotbollseftermiddag! Vi tittar på 
EM-matchen mellan Sverige och Slova-
kien. Kom och heja på valfritt lag! Vi 
bjuder på snacks och dricka. Anmälan 
krävs, begränsat antal platser.

För dig född 2003–2008. För mer  
information och anmälan, kontakta Elsa: 
elsa.nilsson@svedala.se, 0709-896404

TISDAG 22 JUNI
TOSSELILLA SOMMARLAND
Följ med Ungas fritid till Tosselilla. På 
Tosselilla kan du bland annat besöka 
Vattenlandet, Tivolilandet och testa Kul 
på hjul! Läs mer på www.tosselilla.se. 
Vi grillar korv eller hamburgare till lunch. 
Anmälan krävs, begränsat antal platser. 

För dig född 2003–2008. För mer  
information och anmälan, kontakta Elsa: 
elsa.nilsson@svedala.se, 0709-896404.

LÖRDAG 19 JUNI
UTOMHUSTRÄNING MED MOTIONS-
KLUBBEN I BARA
Multiplanen vid Baraskolan i Bara kl. 
15.00. Motionsklubben kör utomhusträ-
ning där vi tränar coronasäkert utomhus 
och håller avstånd till varandra. Vi kör 
helt utan kroppskontakt. Vi arbetar med 
kroppen som redskap i en barnanpassad 
utefys. Vi varvar fys med bollteknik där 
vi blir vän med basketboll. Alla kan vara 
med, varmt välkommen! 

För dig mellan 6–15 år. Ta med dig 
gympakläder och vattenflaska.
Anmälan och frågor: Fredrik Westerlund, 
motionsklubbenbara@gmail.com.

ONSDAG 23 JUNI 
FOTBOLLSKVÄLL SVERIGE – POLEN
Konferensrummet Aggarpshallen 
kl. 17:00 – 20:00. Fotbollskväll! Vi 
tittar på EM-matchen mellan Sverige och 
Polen. Kom och heja på valfritt lag! Vi 
bjuder på snacks och dricka. Anmälan 
krävs, begränsat antal platser.

För dig född 2003–2008. För mer 
information och anmälan, kontakta Elsa: 
elsa.nilsson@svedala.se, 0709-896404.

BOXNING/SJÄLVFÖRSVAR MED 
JOHANNA 
GRÖNINGEN VID NAVERLÖNNSKOLAN 
24 JUNI OCH 22 JULI KL. 13:00–15:00
UTEGYMMET VID SPÅNGHOLMSSKOLAN 
5 JULI KL. 13:00–15:00
Klä er i bekväma träningskläder och ta 
med en vattenflaska. Vi går igenom slag 
och försvarsteknik och kör sedan ett pass 
ihop där ni får möjlighet att lära er lite 
mer om boxning.

För alla födda 2003–2008. För mer 
information och anmälan, kontakta 
Johanna: johanna.gustavsson@svedala.se, 
073-8628267.

TISDAG 29 JUNI 
CYKLA DRESSIN
Romeleåsens dressincykling, Genarp
Dressincykling, klä dig bekvämt och ta 
med dig matsäck och en filt eller ett sitt-
underlag. Vi åker bil gemensamt dit och 
hem. Samling 07:45 utanför Ungas fritids 
mötesplats. 

För dig född 2003–2008. För mer 
information och anmälan, kontakta Elsa: 
elsa.nilsson@svedala.se, 0709-896404.

FREDAG 2 JULI 
GOGART
Lockarps Gokart, Malmö. Häng med och 
kör gokart med Ungas fritid! Vi tävlar mot 
varandra, pris till vinnaren! Samling 
kl. 10:00 vid Ungas fritids mötesplats. Vi 
åker bil gemensamt till Lockarps Gokart. 
För dig född 2003–2008.För mer 
information och anmälan, kontakta Elsa: 
elsa.nilsson@svedala.se, 0709-896404.
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GOLF MED TEGELBERGA GK
Tegelberga GK (Tegelbergavägen 
71–14, 231 96 Trelleborg).
29 JUNI–2 JULI KL. 10.00–15.00
5 JULI KL. 18.00–19.00
12 JULI KL. 18.00–19.00
19 JULI KL. 18.00–19.00
26 JULI KL. 18.00–19.00
2 AUGUSTI KL. 18.00–19.00
9 AUGUSTI–13 AUGUSTI KL. 10.00–15.00
Var med och prova på/lär dig spela golf 
i sommar med Tegelberga GK! Du får 
en grundutbildning av golfens praktiska 
moment. Följande aktiviteter arrangeras: 
långa slag, korta inspel, puttning, spel 
på banan. Dessa moment kompletteras 
med roliga aktiviteter som minigolf, golf-
brännboll, fotbollsgolf etc. Vi inleder med 
fyra heldagar, därefter är det träning på 
måndagkvällar i fem veckor och därefter 
ytterligare en vecka med heldagar på golf-
klubben. Varmt välkomna att anmäla er!

För dig mellan 9–15 år. Ta med dig 
kläder efter väder, vattenflaska och 
egen lunch. Anmälan: Mejla Matti 
Sutinen, Matti.sutinen@tegelberga.se. 
Vid anmälan ska följande anges: Namn, 
ålder, var du bor (Svedala tätort, Klå-
gerup, Bara etc.), ev.allergier (bistick 
eller annat), mailadress till vårdnads-
havare, om du behöver bli hämtad och 
lämnad i Svedala tätort (detta är för de 
som verkligen inte kan bli skjutsade ut 
till klubben, Aggarpsskolan och Naver-
lönnskolan kommer vara upphämtnings 
och avlämningsplatser). Frågor: Matti 
Sutinen, 0723185678, Matti.sutinen@te-
gelberga.se. Christoffer Wahlgren, cw@
pgasweden.golf.

ONSDAG 30 JUNI
MANGA WORKSHOP MED NATALIA 
BATISTA
Digitalt arrangemang. Kl 11.00–12.00 
för dig född 2014–2011 kl. 13.00–
15.00 för dig född 2011 och tidigare. 
Vill du lära dig skapa dina egna manga-
figurer? Proffset Natalia Batista, som 
skapat serierna Mjau! och Sword Princess 
Amaltea, lär ut grunderna i hur man teck-
nar mangafigurer, och ger smarta tips och 
tricks så att du blir bättre på att rita!

Anmäl dig till biblioteket i Svedala 
040-6268203 eller maila biblioteket.
svedala@svedala.se.

ONSDAG 30 JUNI OCH ONSDAG 
4 AUGUSTI
SCHACK MED EN PASSANT
Schackklubbens lokal på Kyrkogatan 36 i 
Svedala. Vid fint väder sitter vi utomhus.
Kl. 13:00–16:00. Kom och spela schack 
med En Passant! För de som vill lära sig 
spela schack finns erfarna ledare som lär 
ut grunderna. För de som redan kan lite 
tränar vi på olika trick som man kan an-
vända. För de som vill spela så arrange-
rar vi en turnering mellan de som kommer.
För dig mellan 6–16 år.

Ta med dig: Ingen speciell utrustning be-
hövs. Keps kan vara bra om vi sitter ute!
Anmälan och frågor: Roland Johansson, 
raalann.j@gmail.com.

BOXNING/SJÄLVFÖRSVAR MED 
JOHANNA
GRÖNINGEN VID NAVERLÖNNSKOLAN 
1 JULI KL. 13:00–15:00. UTEGYMMET 
VID SPÅNGHOLMSSKOLAN 17 JUNI 
OCH 30 JULI KL. 13:00–15:00
Klä er i bekväma träningskläder och ta 
med en vattenflaska. Vi går igenom slag 
och försvarsteknik och kör sedan ett pass 
ihop där ni får möjlighet att lära er lite 
mer om boxning. För tjejer och ickebinä-
ra födda 2003–2008.

För mer information och anmälan, 
kontakta Johanna: johanna.gustavsson@
svedala.se, 073-8628267.

EXPERIMENTEXPRESSEN FRÅN VATTEN-
HALLEN I LUND UTOMHUSEVENEMANG 
TISDAG 29 JUNI 13.00–17.00 
Klågerups bibliotek. Härlig kemi.
ONSDAG 30 JUNI 13.00–17.00 
Bara Idrottsplats. Härlig kemi.
FREDAG 2 JULI 13.00–17.00 
Svedala bibliotek. Lek med Vatten. Kom 
och var med på Experimentverkstad från 
Vattenhallen i Lund. Vi får lära oss om 
kemi och vatten, hur man gör en badbomb 
eller skapar monsterstora såpbubblor! 

För vetenskapsmän och -kvinnor i åld-
rarna 5–13 år. Begränsat antal platser.
Anmäl dig till biblioteket i Svedala 
040-6268203 eller maila biblioteket.
svedala@svedala.se.

BEACHHANDBOLL MED SVEDALA 
HANDBOLLSKLUBB
Sandplanerna vid Roslätt. För dig mellan 
6–14 år. Se specifika tider för olika 
åldersgrupper.
5 JULI KL. 10–11 (Åldersgrupp 6–10 år)
5 JULI KL. 11–12 (Åldersgrupp 6–10 år)
6 JULI KL. 10–11 (Åldersgrupp 11–14 år)
6 JULI KL. 11–12 (Åldersgrupp 11–14 år)
7 JULI KL. 10–11 (Åldersgrupp 6–10 år)
7 JULI KL. 11–12 (Åldersgrupp 6–10 år)
8 JULI KL. 10–11 (Åldersgrupp 11–14 år)
8 JULI KL. 11–12 (Åldersgrupp 11–14 år)
9 JULI KL. 10–11 (Åldersgrupp 6–14 år)
9 JULI KL. 11–12 (Åldersgrupp 6–14 år)

Kom och prova på handboll på sandpla-
nerna vid Roslätt. Vi går igenom grund-
läggande handbollsteknik både för vanlig 
handboll och beachhandboll. Vi tränar 
på skott och straffar och provar att spela 
match om vi är tillräckligt många. Inga 
barn behöver vara målvakt om en inte 
vill. Kanske hinner vi även med ett fråge-
quiz med handbollstema! Varmt välkom-
na! OBS! Finns möjlighet att kombinera 
med Svedala Volleybollklubbs aktivitet!
Ta med dig vattenflaska. Frukt eller 
annat mellanmål är bra att ta med, samt 
solskydd. Vi tränar barfota på sand men 
ett par ”slit- och slängstrumpor” är bra att 
använda.

Anmäl dig senast den 30 juni till 
Jessica Myllenberg, 070-461 0701 
eller jessicamyllenberg@hotmail.com. 
Uppge namn, födelseår, dag och tid. 
Vid frågor om träningsupplägget går 
det bra att skicka sms till Anton Pukki, 
0727-340 717.

BEACHVOLLEYBOLL OCH VOLLEYBOLL 
MED SVEDALA VOLLEYBOLLKLUBB 
MÅNDAG 5 JULI–FREDAG 9 JULI
Beachplanerna på gräsmattan bakom 
Roslättskolan för Beachvolley, i Roslätts-
hallen för Volleyboll.
För dig mellan 6–14 år. Se specifika 
tider för olika åldersgrupper. Måndag 
5/7: Åldersgrupp 6–10 år. Beach-
volley kl 10 & 11. Volleyboll kl 11 & 12. 
Tisdag 6/7: Åldersgrupp 11–14 år 
Beachvolley kl 10 & 11. Volleyboll 
kl 11 & 12. Onsdag 7/7: Åldersgrupp 
6–10 år Beachvolley kl 10 & 11. Volley-
boll kl 11 & 12. Torsdag 8/7: Ålders-
grupp 11–14 år Beachvolley kl 10 & 11. 
Volleyboll kl 11 & 12. Fredag 9/7: 
Åldersgrupp 6–14 år Beachvolley kl 10 
& 11. Volleyboll kl 11 & 12.

Kom och prova på volleyboll och beach-
volleyboll tillsammans med Svedala Vol-
leybollklubb. Det finns möjlighet att testa 
båda aktiviteterna samma dag. Vi lär oss 
grunderna i volleyboll. Varmt välkomna! 
OBS! Det går även att kombinera med 
Svedala Handbollsklubbs aktivitet!
Ta med dig vattenflaska. För volleybollen 
inomhus behövs gympaskor. 

Anmälan och frågor: maila till Linda 
Svensson: linda.m.svensson@hotmail.
com. Vid anmälan ange namn, födelse-
år, vilken/vilka aktivitet du önskar delta i 
samt vilken dag & tid.

TISDAG 6 JULI–TORSDAG 8 JULI
SOMMARLÄGER MED UNGAS FRITID
Degeberga stugby, Degeberga. Följ 
med oss på sommarläger i Degeberga! 
Här kommer vi umgås, bada, grilla och 
besöka vattenfallet Forsakar.
  
För dig född 2003–2008. För mer 
information och anmälan, kontakta 
Emma: emma.akesson@svedala.se, 
0709-478492.  

TORSDAG 8 JULI
PROVA PÅ YOGA
Sporthallen Svedala kl. 14:00–15:30.
Nyfiken på yoga? Kom och prova på 
vinyasa-yoga tillsammans med Lina på 
Ungas fritid. Vinyasa-yoga är en lekfull 
träningsform där du tränar styrka, balans 
och smidighet samtidigt som du fokuserar 
på ditt andetag. Träning för både kropp 
och sinne! 

För dig född 2003–2008. För mer infor-
mation och anmälan, kontakta Lina: lina.
wallden@svedala.se, 0722-540 543. 

FREDAG 9 JULI
CYKLA PÅ VEN
Ven, Landskrona. Följ med Ungas fritid 
till Ven! Vi tar båten till Ven, hyr cyklar 
och cyklar sedan runt Ven med pauser 
för fika och bad. Ta med dig matsäck 
och badkläder. Vi bjuder på glass! 

För dig född 2003–2008. För mer 
information och anmälan, kontakta 
Emma: emma.akesson@svedala.se, 
0709-478492.

MÅNDAG 12 JULI
PROVA PÅ YOGA 
Kuben Bara kl. 14:00–15:30. Nyfiken 
på yoga? Kom och prova på vinyasa-
yoga tillsammans med Lina på Ungas 

Experimentexpressen från Vattenhallen i Lund.

fritid. Vinyasa-yoga är en lekfull tränings-
form där du tränar styrka, balans och 
smidighet samtidigt som du fokuserar på 
ditt andetag. Träning för både kropp och 
sinne!

För dig född 2003–2008. För mer infor-
mation och anmälan, kontakta Lina: lina.
wallden@svedala.se, 0722-540 543.

TORSDAG 15 JULI
KUNGSBYGGET ÄVENTYRSPARK
Kungsbygget äventyrspark, Våxtorp, 
kl. 10:30–17:30. Häng med på äventyr! 
Zipline, klättring, cykel och sommarrodel 
på Kungsbygget äventyrspark. Vi åker bil 
gemensamt dit och hem, samling utanför 
Ungas fritids mötesplats i Svedala. Ta med 
dig matsäck eller pengar till att köpa mat.
 
För dig född 2003–2008. För mer infor-
mation och anmälan, kontakta Lina: lina.
wallden@svedala.se, 0722-540 543.

MÅNDAG 19 JULI 
FOTBOLLSGOLF
Sofunny, Saxtorp. Vad: Vi spelar fotbolls-
golf i Saxtorp. Samling 09:45 utanför 
Ungas fritids mötesplats så åker vi gemen-
samt till Sofunny i Saxtorp. Ta med dig 
mellanmål och något att dricka. 

För dig född 2003–2008. För mer 
information och anmälan, kontakta 
Johanna: johanna.gustavsson@svedala.se, 
073-8628267.

28/6–2/7 OCH 5/7–9/7
SOMMARSCEN MED KNATTEKULTUR
Bara, Klågerup och Svedala. Måndag till 
fredag under vecka 26 och 27 bjuder vi 
på familjeföreställningar varje dag. Kom 
och sjung tillsammans med Klimatkapellet, 
Mamma Måd eller Moster Gitarr. Sjung 
barocksånger, världsmusik eller Astrid 
Lindgrens klassiska barnsånger – och 
mycket mer. Föreställningarna spelas i 
Bara, Klågerup och Svedala. Samarr. 
med UNGA Musik i syd. 

Information om plats och tid facebook.
com/bibliotekenisvedala. Boka plats här: 
sommarscen@svedala.se. Obs! Begrän-
sat antal platser.

LÖRDAG 10 JULI, LÖRDAG 24 JULI 
SAMT SÖNDAG 15 AUGUSTI
SPRINGSKYTTE OCH LUFTGEVÄRS-
SKYTTE MED SVEDALA-BÖRRINGE SKF
Svedalagården kl. 09:00–12:00 samtli-
ga dagar. Kom och prova på springskytte 
och luftgevärsskytte med Svedala-Börringe 
Skf. Begränsat antal platser vid varje 
tillfälle. Varmt välkomna att anmäla er!
För dig mellan 6–15 år. Ta med dig  
bekväma kläder att röra dig i.

Anmälan och frågor: Tom Nordquist, 
Tom_nordquist@yahoo.se, 0736-441121.

MÅNDAG 2 AUGUSTI OCH TISDAG 
3 AUGUSTI
BOULE MED BARA BOULE
Boulebanorna bakom Kuben i Bara 
kl. 10–11, kl.11–12 och kl.13–14.
Kom och prova på att spela boule! 
Vi testar flera olika bouleövningar! 

Anmälan krävs, begränsat antal platser 
varje tid. För dig mellan 6–15 år. För 
mer information och anmälan, kontakta 
Alf Mobark: alf.mobark@gmail.com, 
0708-992969.

TORSDAG 5 AUGUSTI
FIFA-TURNERING
Aggarpshallens konferensrum. Kom och 
var med i sommarens Fifaturnering! Pris till 
vinnaren! 

För dig född 2003–2008. För mer 
information och anmälan, kontakta Elsa: 
elsa.nilsson@svedala.se, 0709-896404.

MÅNDAG 14 JUNI – FREDAG 2 JULI
AKTIVITETER MED UNGAS FRITIDS 
FERIEARBETARE
Under tre veckor arrangerar Ungas fritids 
feriearbetare aktiviteter för barn och unga 
i åldern 6–15 år. 

Följ Ungas fritids feriearbetare på 
Instagram för mer information om dessa 
aktiviteter: @ungasfritidsferiearbetare. 
För mer information, kontakta Lina: lina.
wallden@svedala.se, 0722-540 543.

TISDAG 10 OCH ONSDAG 11 AUGUSTI
FOTBOLL OCH INNEBANDY MED 
SVEDALA IF OCH IBS SVEDALA EAGLES
Aggarpsvallen och Aggarpshallen. Exakta 
tider meddelas vid anmälan. Kom och 
delta på två heldagar med fotboll och 
innebandy med Svedala IF och IBS Sve-
dala Eagles. Det bjuds på enklare lunch 
under dagen. Anmälan krävs.

För dig mellan 10–15 år. Ta med dig 
kläder efter väder då aktiviteten är både 
inomhus och utomhus. Gympakläder, in-
omhusskor och vattenflaska. Har du egen 
innebandyklubba och skyddsglasögon 
får du gärna ta med det, annars finns 
det att låna på plats. Anmälan: Marie 
Gullstrand, marie.gullstrand@svedalaif.
se (Ange namn, personnummer, adress, 
mejl, telefonnummer och ev. allergier/
specialkost). Frågor: Svedala IF – Marie 
Gullstrand, marie.gullstrand@svedalaif.
se. IBS Svedala Eagles – Håkan Ossmyr, 
hakan.ossmyr@hotmail.com , 0730-
413936.

ONSDAG 11 AUGUSTI
FRIIDROTT MED BARA FRIIDROTTSKLUBB
Bara IP kl. 18.00–19.00. Prova-på frii-
drott för nybörjare i blandade åldrar! 

För dig född 2006–2018. Ta med dig: 
Idrottskläder, gympaskor och vattenflaska.
Anmälan: https://sportadmin.se/book/
?F=00a0dd45-110f-4d45-827e-ebe-
dc83eb1cb. Frågor: Linda Wemmert, 
info@barafriidrott.com.

FREDAG 13 AUGUSTI
THE ALLEY – ESCAPE ROOM MALMÖ 
Vi besöker The Alley – Escape Room 
Malmö och testar på escape games. I 
grupp löser vi problem under tidspress i 
historiedrivna escape rum. Vi fördjupar 
oss i mysterier, som vi kommer att avslöja 
genom att lösa utmanande pussel, kluriga 
gåtor och dolda överraskningar.  

För dig född 2003–2008. För mer infor-
mation och anmälan, kontakta Elsa: elsa.
nilsson@svedala.se, 0709-896404.

SÖNDAG 15 AUGUSTI
BARADAGEN med Bara GIF, Barabornas 
intresseförening och Bara Friidrottsklubb
Gröningen i Bara. Exakta tider meddelas 
senare. Välkommen på en heldag med 
aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i 
Bara. Exempel på aktiviteter är fotbollssta-
tioner, löplopp för barn, hopphinderborg 
och ponnyridning. Ingen anmälan krävs. 
Håll utkik efter mer information när dagen 
närmar sig!

För alla åldrar. Vid frågor kontakta Sofia 
Tegnér, Bara GIF, sofia.tegner@king.com
Linda Wemmert, Bara Friidrottsklubb, 
info@barafriidrott.com. 

Under juli och augusti månad har Natalia Batista 
gjort en film för Svedala, där du kan lära dig att 
teckna manga! Gå in på bibliotekets hemsida 
bibliotek.svedala.se för att se mer.

JUNI, JULI & AUGUSTI  

För mer information se i kalendern på svedala.se eller följ oss 
i våra sociala medier! Instagram: ungasfritidsvedalakommun. 
Facebook: Ungas fritid Svedala kommun. App: Ung i Svedala. 
Har du förslag på något annat du vill göra i sommar? Skriv till 
oss så planerar vi tillsammans! Vi reserverar oss för eventuella 
fel och ändringar.

 


