
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fritidsgårdarna pop up och Studio! 
För dig mellan 13 och 25 år! 

 
 

 

Vecka 24 
Onsdag 13 juni -Sticklings- och krukbytarträff 16:00-

18:00* 
 - Mackor och musik 18:00-20:30* 
Fredag 15 juni - Skolavslutning på Hedenborg i Svärdsjö 

18:00-24:00 bussar dit går från de 
kommunala fritidsgårdarna från klockan 
17:00. Säg till på en fritidsgård om du vill 
åka buss. Musikunderhållning, 
hamburgare och kiosk. 

Lördag 16 juni - Bio: Jurassic World på Biostaden Falan 
18:00 Östra Hamngatan 16–18, salong 2 
obs! Begränsat antal platser (70) först till 
kvarn! Kom ihåg att komma i tid om du vill 
handla i kiosken innan. 
 

Vecka 25 
Måndag 18 juni - Torsdag 21 juni – Hellmansö (obs! för dig 

som gått ut årskurs 4 och äldre)** 
Onsdag 20 juni - Mackor och musik 18:00-20:30* 
 
Vecka 26 
Måndag 25 juni - Fredag 29 juni – Hellmansö (obs! för dig 

som gått ut årskurs 4 och äldre)** 
Onsdag 27 juni - Torsdag 28 juni – HAJK på Hellmansö (obs! 

för dig som gått ut årskurs 4 och äldre)** 
Onsdag 27 juni - Mackor och musik 18:00-20:30* 
Torsdag 28 juni - Fredag 29 juni – Skrivardagar* 
Fredag 29 juni - Konsert: Farmerboy 18:00* 
 
 
 
 

Vecka 27 
Måndag 2 juli - Fredag 6 juli – Hellmansö (obs! för dig som 

gått ut årskurs 4 och äldre).** 
Onsdag 4 juli - Torsdag 28 juni – HAJK på Hellmansö (obs! 

för dig som gått ut årskurs 4 och äldre).** 
Onsdag 4 juli - Fredag 6 juli – Bygg en scen* 
Onsdag 4 juli - Mackor och musik 18:00-20:30* 
 
Vecka 28 
Tisdag 10 juli - Prova på kanot och waterballs och öppet på 

Näs fritidsgård 17:00-21:00, Hosjöstrand 8 
Onsdag 11 juli  - Prova på inlines med Dala Active Skaters 

18:00-20:00 Halkbanan på Ingarvet, 
Västermalmsvägen 16, vi gör sällskap med 
Dala Active Skaters som hänger här hela 
sommaren på samma tid, samma plats. Det 
kommer även att finnas massa extra 
aktiviteter så kom förbi! 

Onsdag 11 juli - Torsdag 12 juli – Papercrafting* 
Torsdag 12 juli - Äventyrsgolf vid Slussvaktarn och grill- och 

spelkväll 17:00-22:00, Strandvägen 10. Vi 
grillar, spelar äventyrsgolf, kubb, krocket, 
brännboll och massa annat. 

Fredag 13 juli - Epa-cruising i Svärdsjö 17:00 - mer 
information kommer, samling vid 
Svärdsjöskolan, Idrottsvägen 1. 

 
 
 
 
 
 

*Studio, en lokal där du bestämmer innehållet, har 

öppet i sommar och arrangerar 
events/workshops/makerspace för dig mellan 13-25 
år. Mer info om vad som händer på Studio i sommar 

kommer på Instagram @studiofalun 
Du hittar oss på Teatergatan 5 

**Båten till Hellmansö utgår ifrån 

Slussen 8:10 och 
Hälsinggårdsbryggan 8:30 varje 

vardag dock ej på midsommarafton. 
Mer information hittar du på falun.se 

sök på Sommarkollo för barn 

 

Alla aktiviteter är alkohol- och 
drogfria. Vi har rätt att avvisa 

personer och neka tillträde vid 
misstanke om påverkan. 



 

Vecka 29 
Tisdag 17 juli - Onsdag 18 juli – Övernattning, grill och aktiviteter  

i Bjursås 18:00-10:00 IOGT-NTO Skovägen 31. 
Ta med badkläder, handduk, liggunderlag och 
sovsäck! Vi grillar tillsammans, leker och 
bjuder på frukost. 

Torsdag 19 juli - Prova på kanot och waterballs och öppet på 
Näs fritidsgård 17:00-21:00, Hosjöstrand 8 

Fredag 20 juli - Äventyrsgolf vid Lugnets camping och grill- 
och spelkväll 17:00-22:00, Lugnetvägen 14. 
Vi grillar, spelar kubb, äventyrsgolf, krocket, 
brännboll och massa annat. 

 
Vecka 30  
Onsdag 25 juli - Grill- och spelkväll utanför Kulturhuset tio14 

17:00-23:00, Myntgatan 10. Vi grillar, spelar 
kubb, krocket och massa annat. 
Kom förbi och var med! 

Torsdag 26 juli - Film- Mamma Mia, grill- och spelkväll – 
17:00-23:00 utanför Kulturhuset tio14, 
Myntgatan 10. Vi grillar, spelar kubb, krocket 
och massa annat. Filmstart 20:00 på storbild 
inomhus. Till filmen har vi även popcorn och 
läsk till försäljning. 

Fredag 27 juli - Epa-cruising i Grycksbo 17:00 – mer 
information kommer. Blås grönt och få en korv 
med bröd! 

 
Vecka 31 
Tisdag 31 juli - Fredag 3 augusti – Improvisationsteater* 
Tisdag 31 juli - Dans-, grill- och spelkväll med brännboll i 

Kålgården 17:00-21:00 Vi testar på 
utegymmet, grillar, spelar kubb, krocket, 
brännboll och massa annat. 

Torsdag 2 augusti - Filmmaraton Shrek 15:00-23:00 filmstart 
15:30 på storbild inomhus. Till filmen har vi 
även popcorn och läsk till försäljning.
   

 

Vecka 32 
Tisdag 7 augusti - Grill- och spelkväll med brännboll i 

Kålgården 17:00-21:00 Vi testar på 
utegymmet, grillar, spelar kubb, krocket, 
brännboll och massa annat. 

Onsdag 8 augusti - Öppet på Svärdsjö fritidsgård*** 
Onsdag 8 augusti - torsdag 9 augusti – Övernattning, grill och 

aktiviteter i Svärdsjö 18:00-10:00 Hedenborg 
Soldatvägen 8. Ta med badkläder, handduk, 
liggunderlag och sovsäck! Vi grillar 
tillsammans, leker och bjuder på frukost. 

Fredag 10 augusti - Öppet på Svärdsjö fritidsgård*** 
 
Vecka 33 
Tisdag 14 augusti - Sumo-, grill och aktivitetskväll på Envikens 

fritidsgård 14:00-21:00 
Tisdag 14 augusti - Öppet på Bjursås fritidsgård 15:00-20:30 
Onsdag 15 augusti- Sumo-, grill och aktivitetskväll på 

Sundborns fritidsgård 17:00-21:00 
Onsdag 15 augusti - Öppet på Svärdsjö fritidsgård*** 
Onsdag 15 augusti - Grill- och spelkväll med brännboll i 

Kålgården 17:00-21:00 Vi testar på 
utegymmet, grillar, spelar kubb, krocket, 
brännboll och massa annat. 

Torsdag 16 augusti - Sumo-, grill och aktivitetskväll på Bjursås 
fritidsgård 15:00-20:30 

Torsdag 16 augusti - Öppet på gården i Enviken 
Fredag 17 augusti - Sumo-, grill och aktivitetskväll på Svärdsjö 

fritidsgård 17:00-24:00 
Fredag 17 augusti - Öppet på Svärdsjö fritidsgård*** 
 
Vecka 34 
Måndag 20 augusti - Spökvandring ”Spökvandring Falun” med 

kulturföreningen gamla mormor mer 
information om tid och plats kommer. Obs! 
Begränsat antal platser. 

Detta program är en del av Falu kommuns satsning 
Bästa sommaren – alla barn har rätt till ett roligt 

sommarlov! Se hela programmet här: 
falun.se/sommaraktiviteter 

Följ även Bästa sommaren på Instagram via 
@falukommun 

Fritidsgårdarna och Studio 
 

Vi riktar oss till dig som är mellan 13 och 25 år. Vi kommer i sommar att poppa upp med flera 
olika aktiviteter på olika platser i Falun tillsammans med ungdomar vecka 24-33. 

På plats finns fritidsledare eller annan personal från Falu kommun. 
Du hittar det uppdaterade programmet för sommaren här: falun.se/fritidsgårdarna 

 

Håll utkik efter våra stora röda beachflaggor med ”Fritidsgårdar Falu kommun” 
på så hittar du oss på alla olika ställen! Vi ses i sommar! 

 

Har du några frågor angående 
sommarens program? Hör av dig 
till matilda.mattsson@falun.se 
eller via telefon på 023-820 11 
Följ oss även på Instagram på: 

@bjursasfritidsgard 

*Studio, en lokal där du bestämmer innehållet, har 

öppet i sommar och arrangerar 
events/workshops/makerspace för dig mellan 13-25 

år. Mer info om vad som händer på Studio i 
sommar kommer på Instagram @studiofalun 

Du hittar oss på Teatergatan 5 

***Du hittar mer information om vad som 

händer på @svardsjofritidsgard på Facebook 

mailto:matilda.mattsson@falun.se
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