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Sommarlov med Knivsta kultur och fritid!

Glad sommar! 

Lovet börjar med Sommarspelet!
Sommarspelet är ett spel som riktar sig till ungdomar på högstadiet och 
gymnasiet, men alla är förstås välkomna att delta. Efter spelet grillar vi 
tillsammans.

När och hur: 9 utmaningar tisdag 9 juni! På kvällen blir det enkel grill vid 
Adolfsbergsskolan och Särstabadet klockan 17-20.
Priser: Biocheckar och presentkort till Särstastugans kiosk.
Spelen (ett för Knivsta och ett för Alsike) kommer finnas digitalt från 8.00 
den 9 juni: På webben, i appen och på Instagram (@knivstafritidsgård).  
Du kan också hämta ut spelet (från den 5 juni) på olika ställen.  
Läs mer om vilka ställen i appen. 

Särstastugan
Vid Särstabadet ligger Särstastugan. Här kan du 
köpa fika, toast, glass och snacks! Du kan också låna 
en fotboll, kubbspel eller en bok. Obs! Minigolfbanan 
är stängd denna sommar på grund av renovering.

Öppettider: Kl 10.00-20.00 varje dag. Midsommarafton och midsommar-
dagen stängt. 

Aktiviteter vid Särstastugan (för alla åldrar) 

• BINGOTORSDAG 
När: kl 18.30-19.30 varje torsdag from 11/6 till och med 13/8

Förra årets succé är tillbaka! Fina priser till de tre som får bingo under  
kvällen. Om vädret tillåter är vi utomhus så ta med varma kläder.

• TIPSRUNDA 
När: Måndag-söndag under vecka 25, 27, 29, 31

Olika teman och svårighetsgrad varje vecka - kul att göra tillsammans hela 
familjen samtidigt som ni kommer ut på en promenad!

• MUSIKQUIZ 
När: 18.30- ca 20.00 följande onsdagar: 24/6, 8/7, 22/7 och 5/8

Nytt för i år är musikquiz! Fina priser till den med flest rätt! 
Om vädret tillåter är vi utomhus så ta med varma kläder.

• VOLLEYBOLLTURNERING 
När: Deltävling 1 11/7, deltävling 2 25/7 och final 8/8 

Två deltävlingar och det vinnande laget från de två 
del-tävlingarna går till final. Fina priser utlovas till det 
vinnande laget!
Anmälan krävs och görs i Särstastugan eller genom att ringa eller mejla:  
018-34 70 49 och 070-571 45 62, fritidsgarden@knivsta.se

Biblioteket

• Bege dig in i Underlandet i sommar! (från 6 år) 
Den 9 juni släpps årets läsutmaning. Temat är Alice i Underlandet. Hämta 
din spelplan på biblioteket. De 50 första barnen får en egen Alice i Under-
landet bok som gåva. Vi bjuder även på något gott.  

• Bokcirkel för unga vuxna på Facebook
Vill du vara med i en digital bokcirkel? Tillsammans 
läser vi en bok och diskuterar i en sluten grupp på 
 facebook, bokcirkeln drar igång i augusti. Håll utkik på 
vår hemsida och i våra sociala medier. 

• Ny satsning av utlån av spel 
Kom förbi bibblan och låna ett brädspel, eller låna ett av våra utespel och spela 
med vänner och familj utanför biblioteket. För mer information se hemsida.

Öppettider hittar du på hemsidan: www.knivstabibliotek.se

Knivsta Centrum för idrott och kultur
För att hålla koll på vad som händer, gå in i appen Ung i Knivsta. Vill du 
idrotta kan du boka en timme i sporthallarna för max 6 personer åt gången. 
Ishallen i CIK öppnar den 10 juni. Under sommaren är det uppbokat för 
lägerverksamhet men det finns utrymme för allmänhetens åkning samt en 
del ströbokningar. Boka från och med 8 juni på knivsta.se.

Öppettider hittar du på hemsidan: cik.knivsta.se

Save the date: 22 augusti! 
Boka in redan nu! Då blir det livemusik, öppen scen, dansföreställning  
och mycket mer! Håll utkik i appen och i våra sociala medier.

Hälsohuset
Hälsohuset är öppet hela sommaren. Här kan du bada och träna. De erbju-
der också aktiviteter för dig som är mellan 13-20 år. Passen kräver anmälan. 
Anmäl dig till knivstakulturochfritid@knivsta.se, ange namn och önskat pass. 

• LÖPTUR ELLER PROMENAD MED FRÅGESPORT 
När: Måndagen 22 juni kl 10.00 (start och mål vid Särstabadet) 

• LÖPPASS I ELLJUSSPÅRET
När: Måndagen den 29 juni kl 10.00

• TRÄNINGSPASS VID UTEGYMMET VID ELLJUSSPÅRET, 
KOMBINERAT MED LÖPNING SOM UPPVÄRMNING
När: Måndagen den 6 juli kl 10.00

Öppettider hittar du på hemsidan knivsta.se/halsohuset

Tjejläger på Eda Lägergård
Fritidsgården anordnar ett sommarläger för dig som definierar dig 
som tjej och är 13-18 år! Läs mer på knivsta.se eller i ungdomsappen.

När: Fredagen 31/7 kl 12.00 till söndagen 2/8 kl 10.00
Anmälan: Kostnadsfritt för dig med gårdskort, men anmälan sker på fritids-
gården senast 12/6 (Valloxvägen 2C). Begränsat antal platser. Först till kvarn!

Fiskeutflykt i år igen! 
Succén från förra året kommer tillbaka! Håll utkik i våra sociala medier för 
mer information.

Sommarlovet är snart här och det kommer att bli ett annorlunda lov med antagligen mer vistelse på hemmaplan.
Se vårt sommarprogram med aktiviteter för barn och unga. Tänk på att visa hänsyn till varandra när du är ute och rör 
dig. Aktiviteterna är kostnadsfria och kräver ingen anmälan (om inget annat anges). Tillägg och ändringar kan ske 
i och med coronaviruset och det ofta osäkra vädret. 

Här kan du följa de senaste uppdateringarna av sommarprogrammet:

Ungdomsappen: Ung i Knivsta • www.knivsta.se • Respektive verksamhets hemsida 


