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För aktuell  
information om det  

stadsdelen anordnar:  
vänd er till fritids gårdarna 

och park lekarna.  
Kontaktlista finns 

på sid 14–17.

Facebook:  
@facebook.com/farstasdf

Instagram:  
@farstasdf

Följ oss!

Sommarlov 2022 ges ut av:
Farsta stadsdelsförvaltning
Tel: 08-508 18 000

Sommarlovet i Farsta kommer ha ett rikt utbud av 
aktiviteter. I denna broschyr hoppas vi att du hittar 
mycket roligt och spännande! 

Ha ett bra sommarlov!

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Det händer i Farsta

Med reservation för ändringar

(nästan) 

Alla aktiviteter 
är GRATIS!

SOMMARLOV 2022

http://facebook.com/farstasdf 
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Tobbe Trollkarl

FIRANDE

Fullständig info om alla 
aktiviteter hittar du på:
ung.stockholm/sommarlov–farsta

Nationaldagsfirande på Farsta gård
6 juni, kl. 12:00–15:00
Aktiviteter för barnen runt i parken
Fiskdamm, ansiktsmålning, hoppborg, skattjakt, prova-på-fiske med 
överraskningar, ponnyridning och godisförsäljning.

Tobbe Trollkarl
Kl. 14:00
Tobbe Trollkarl är barnens coolaste underhållare, han bjuder på en 
show utöver det vanliga. Glöm gamla gubbar i höga hattar, här är 
det galet tempo, galen humor och trolleri i en salig blandning!

Arrangeras i samarbete med:  
Farsta föreningsråd, Farsta stadsdelsförvaltning, 
Hyresgästföreningen, Farsta värdshus, Sportfiskeklubben 
Magelungen, Huddinge Arrangörsservice, Ministars hästar, 
Hammarby godis, Programbolaget och ViGör

Midsommarfirande på Farsta gård
24 juni, kl. 12:00–15:00
Dans och lekar kring 
midsommarstången. 
Glöm inte picknickfilten.

http://ung.stockholm/sommarlov-farsta


4

Foto: Per Kristiansen 
Form: Mattias Broberg Illustration: Thomas Lundqvist

(nästan) 

Alla aktiviteter 
är GRATIS!

FÖRESTÄLLNINGAR

För evigt med Ison & Fille
En livsbejakande föreställning från 
Riksteatern som varvar Ison & Filles älskade 
låtskatt med berättelsen om vänskap och 
framtidsdrömmarna hos de tre vännerna 
Asse, Isra och Feliz. Ca 70 min.

När: 7 juni, kl. 19:00 
Var: Farsta strandbad
Info: https://kulturhusetstadsteatern.se/
teater/for-evigt-med-ison-fille
Arr: Parkteatern

Ett Rent Nöje! 
med Clownen Manne & Co
Ingen sommar utan Clownen Manne! 
Tillsammans med Maria och Olle bjuder han 
på rena toner och fläckfria putslustigheter 
i en klassisk clownkompott där allt kan 
missförstås och komplikationerna alltid bli 
värre. Cirka 45 min.

För: Från 4 år
Nä:  8 juni, kl. 11:00
Var: Farsta strandbad
Info: https://kulturhusetstadsteatern.se/
barn-ung/ett-rent-noje-med-clownen-
manne-co
Arr: Parkteatern

TORGSOMMAR
Se också vår broschyr Torgsommar 
för aktiviteter och föreställningar 
på torgen i sommar!

David Helldéns torg
8 juni, kl. 14:00 Pedro Tochas
8 juni, kl. 16:00 Pedro Tochas
8 juni, kl. 17:00 Universum i en bubbla
16 juni, kl. 17:00 Red Pants med Felix & Philo
22 juni, kl. 14:30 GUL med Claire Parsons Co
22 juni, kl. 15:30 GUL med Claire Parsons Co
3 aug , kl. 14:00 King of the Jungle

Gubbängens torg
11 juli, kl. 16:00 Universum i en bubbla

Kastanjetorget
13 juli, kl. 16:00 Universum i en bubbla

Sköndals centrum
17 juni, kl. 14:00 Havet

https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/for-evigt-med-ison-fille
https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/for-evigt-med-ison-fille
https://kulturhusetstadsteatern.se/barn-ung/ett-rent-noje-med-clownen-manne-co
https://kulturhusetstadsteatern.se/barn-ung/ett-rent-noje-med-clownen-manne-co
https://kulturhusetstadsteatern.se/barn-ung/ett-rent-noje-med-clownen-manne-co
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What Will Have Been. Foto: Tristram Kenton

What Will Have Been
Parkteatern turnerar med ett av världens 
främsta cirkuskompanier, australiensiska 
Circa. En intim och gripande föreställning 
som tänjer på gränserna för vad 
människokroppen kan göra. Cirka 65 min.

När: 19 juni, kl. 18:00
Var: Farsta strandbad
Info: https://kulturhusetstadsteatern.se/
cirkus/what-will-have-been

FÖRESTÄLLNINGAR 

Clowneri och trolleri
Kom och se trollkarlen Jonas Södergren 
lyckas och misslyckas att trolla! En pop-
up föreställning för alla. Med endast en 
gammal resväska dyker trollkarlen Jonas 
Södergren upp. En kavalkad av trolleri och 
clowneri uppstår. Trolleriet är till en början 
sisådär och barnen avslöjar tricken. Är han 
verkligen en riktig trollkarl? 

För: Från 3 år.
När och var:
13 juni, kl. 14:00 Parkleken Måsen
14 juni, kl. 14:00 Parkleken Nybygget
21 juni, kl. 14:00 Parkleken Semlan
27 juni, kl. 14:00 Parkleken Forsängen
28 juni, kl. 14:00 Parkleken Farstaängen

Trollsagor
Med sagor om troll och äventyr, härliga 
sånger, eld och teater skapar vi en rolig och 
fantasifull stund. Publiken bjuds in till sång 
och rörelse under föreställningen.

För: Från 2 år–förskoleklass
När och var:
15 juni, kl. 14:00 Parkleken Semlan
16 juni, kl. 14:00 Parkleken Farstaängen
17 juni, kl. 14:00 Parkleken Forsängen
20 juni, kl. 14:00 Parkleken Nybygget
21 juni, kl. 14:00 Parkleken Starrmyran
22 juni, kl. 14:00 Parkleken Odlarängen
27 juni, kl. 14:00 Parkleken Måsen

Trio Smack
En clownföreställning med magitrick, 
enhjulingsnummer och clowneri. Resväskor 
som fastnar i luften, röda bollar som 
försvinner och återuppstår och en arg en 
som ramlar omkull.  En trio som jobbar på 
fullaste allvar med att roa publiken.

För: Från 5 år–åk 5
När och var:
20 juni, kl. 14:00 Parkleken Farstaängen

Sopsväng
Två clowner kommer på besök. Lala 
drar runt med sin sopvagn och sina 
städattiraljer, nu ska alla parker och 
skolgårdar snyggas upp!  Hon vill absolut 
inte göra något väsen av sig, men hon har 
en v-ä-l-d-i-g-t bra låt i hörlurarna och då 
är det svårt att inte dansa. Med sång och 
språng åker skräpet ner i tunnan.

För: Från 3 år–åk 2
När och var: 
21 juni, kl. 13:00 Parkleken Forsängen
21 juni, kl. 15:00 Parkleken Måsen

https://kulturhusetstadsteatern.se/cirkus/what-will-have-been
https://kulturhusetstadsteatern.se/cirkus/what-will-have-been
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FÖRESTÄLLNINGAR

Akropanik
En föreställning utan tal, full av dans, 
fysik och komedi. Två figurer drar igång 
en show, men får gång på gång avbryta. 
Missförstånd, lunchpaus, lurendrejerier och 
ren och skär panik. Och till slut är det dags. 
Dags att göra entré. 

För: Från 3 år–åk 3
När och var:
16 juni, kl. 14:00 Parkleken Odlarängen
17 juni, kl. 14:00 Parkleken Starrmyran
29 juni, kl. 13:00 Parkleken Måsen
2 aug, kl. 14:00 Parkleken Forsängen
3 aug, kl. 14:00 Parkleken Farstaängen

Den stora skräpshowen
En föreställning där figurerna 
Vattenmannen och Speed pratar och 
sjunger om skräp. Den stora Skräpshowen 
handlar om ett av våra största 
miljöproblem: nedskräpning. Med lek och 
musik där publiken bjuds in till att dansa, 
sjunga och diskutera hur det är med 
skräpsituationen idag. 

För: Från 5 år–åk 6
När och var: 
28 juni, kl. 14:00 Parkleken Nybygget

Känslolabyrinten
En föreställning som sätter temat känslor 
i fokus. Publiken tas med på en vandring i 
känslornas värld på jakt efter ett förlorat 
skratt, vi följer en vilsen gubbe och två 
dansande vägvisare. Under föreställningen 
utforskas innebörden av olika känslor och 
deras funktion.

För: Från 5 år–åk 3
När och var:
28 juni, kl. 14:00 Parkleken Semlan
30 juni, kl. 14:00 Parkleken Starrmyran
10 aug, kl. 14:00 Parkleken Forsängen
11 aug, kl. 14:00 Parkleken Farstaängen

Gruffalon
Marionetteatern
En lekfull berättelse om 
mod, uppfinningsrikedom 
och fantasi där skogens 
smarta lilla mus sätter 
räven, ugglan och ormen 
ur spel med historier om 
den glupska Gruffalon. 
Cirka 30 minuter 

För: från 4 år 
När: 29 juni, kl. 11:00 och 13:00
Var: Parkleken Farstaängen
Info: https://kulturhusetstadsteatern.se/
teater/gruffalon
Arr: Parkteatern

https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/gruffalon
https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/gruffalon
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(nästan) 

Alla aktiviteter 
är GRATIS!

FÖRESTÄLLNINGAR

Trollsagor
Med sagor om troll och äventyr, härliga 
sånger, eld och teater skapar vi en rolig och 
fantasifull stund. Publiken bjuds in till sång 
och rörelse under föreställningen.

För: Från 2 år

Hallå i Lådan
En minimal musikal om våra årstider för de 
allra yngsta barnen. Micaela dyker upp som 
gubben i lådan ur en stor färgglad box och 
framför enkla nyskrivna låtar om sol, vind, 
regn, snö och vår. Varje scen har ett tydligt 
färgtema och alla får sjunga med.

För: Från 1 år

Akropanik
En föreställning utan tal, full av dans, 
fysik och komedi. Två figurer drar igång 
en show, men får gång på gång avbryta. 
Missförstånd, lunchpaus, lurendrejerier och 
ren och skär panik. Och till slut är det dags 
för show!

För: Från 3 år

Om tvål och såpa
Rasmus, från Institutet för Förståsigpåare, 
håller i ett bubbligt föredrag om tvål 
och såpa. Under showen bjuds det på 
gigantiska såpbubblor och efteråt kommer 
publiken själva få testa att blåsa gigantiska 
såpbubblor!

För: Från 3 år

Nalle Clown
Humor, värme och clownens klassiska väska 
fylld med förundran! Följ med på Nalle 
Clowns upptäcktsfärd där han finner fjärilar 
och andra magiska ting. Nalle Clowns show 
är språklös och anpassad för alla.

För: Från 3 år
När och var:
6 juli, kl. 13:00 Parkleken Farstaängen
6 juli, kl. 15:00 Parkleken Forsängen
7 juli, kl. 13:00 Parkleken Måsen
7 juli, kl. 15:00 Parkleken Nybygget

BARNKULTURVECKA I FAGERSJÖ
Under en vecka visar vi föreställningar i parkleken Måsen!
27 juni, kl. 14:00 Trollsagor
29 juni, kl. 10:00 Hallå i Lådan
29 juni, kl. 13:00 Akropanik
1 juli, kl. 13:00 Om tvål och såpa

Var: Parkleken Måsen
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Illustration Kungliga Operan - Annelie Carlström/ 
Söderberg Agentur

Badjazz

Cataracta av och med Framework dancing art
Den magiska lådan

Fullständig info om alla 
aktiviteter hittar du på:
ung.stockholm/sommarlov–farsta

FÖRESTÄLLNINGAR
Badjazz vid 
plaskdammen
En clown- och blåsorkesterakt i vattnet och 
runt om med:  
Micaela Gustafsson - trombon,  
Linn Bergstam - piccolaflöjt,  
Jacob Ullberger - saxofon och  
Susana Municio - trumpet.

För: 0–10 år med familjer
När och var:
11 juli, kl. 10:00 & 14:00 Måsen
12 juli, kl. 10:00 & 14:00 Farstaängen
13 juli, kl. 10:00 & 14:00 Skeppet i Sköndal
14 juli, kl. 10:00 & 14:00 Fagerlid i 
Hökarängen

Den magiska lådan
En mystisk trollkarl dyker upp med en 
väldigt stor väska och tar med sig publiken 
på ett musikaliskt äventyr över hav och 
land. Ett interaktivt musikäventyr med 
Grammisvinnande barnmusikartister. Du får 
möjlighet att lära dig nya låtar och lyssna 
på nya instrument.

För: Från 2 år–åk 1
När och var:
13 juli, kl. 14:00 Parkleken Måsen
14 juli, kl. 14:00 Parkleken Nybygget
19 juli, kl. 14:00 Parkleken Farstaängen
22 juli, kl. 14:00 Parkleken Forsängen

Cataracta 
En föreställning som bjuder på 
dansexperiment om vatten, med fokus på 
kropp, kretslopp och klimatet. 
Under föreställningen får ni möta figuerna 
H2 och O. De undersöker hur vattnets 
kretslopp pågår utanför och inuti oss 
genom lekfulla experiment.

För: Från 4 år–åk 2
När och var:
15 aug , kl. 14:00 Parkleken Farstaängen
16 aug , kl. 14:00 Parkleken Forsängen

Sova vaken
Unga på Operan i samarbete med 
Riksteatern barn & unga och Parkteatern.
En storslagen operaföreställning med  en 
historia som alla kan relatera till – att vara 
rädd för det okända och att finna tröst där 
man minst anar det. Cirka 40 minuter.
Inspelad musik med Kungliga Hovkapellet 
och Kungliga Operans kör. 
Dirigent: David Björkman.

För: Från 6 år
När och var:
20 aug, kl. 11:00 och 13:00 Parkleken 
Farstaängen
21 aug, kl. 11:00 och 13:00 Parkleken 
Starrmyran, Hökarängen
Info: https://kulturhusetstadsteatern.se/
barn-ung/sova-vaken

http://ung.stockholm/sommarlov-farsta
https://kulturhusetstadsteatern.se/barn-ung/sova-vaken
https://kulturhusetstadsteatern.se/barn-ung/sova-vaken


9

(nästan) 

Alla aktiviteter 
är GRATIS!

Äntligen sommarlov! 

SKAPANDE
Kreativ workshop
Kom och var med på en kreativ 
teaterworkshop. Tillsammans gör vi 
teaterlekar, ritar och berättar sagor ur den 
nordiska mytologin. Du 
kan anmäla dig till fler 
tillfällen om plats finns.

För: 6–12 år
När: 
14 juni, kl. 10.00–12.00 & kl. 13.00–15.00
16 juni, kl. 10.00–12.00 & kl. 13.00–15.00
Var: Parkleken Starrmyran, Hökarängen
Info & anmälan: Senast 10 juni till 
cirkustigerbrand@telia.com
Max 12 deltagare per tillfälle. 
Arr: Cirkus Tigerbrand

Serieworkshop 
med Jojo Falk
Kom och lär dig teckna 
serier. Jojo Falk har tecknat 
för Kamratposten (KP) och 
flera barnböcker. Du kan 
vara nybörjare eller ha tecknat länge, och 
det är gratis såklart. Tillsammans tecknar 
vi på temat ”När jag gick ut på natten”. 
Biblioteket bjuder på fika.

För: 9–12 år
När: 15 juni, kl. 13:00–15:00
Var: Gubbängens bibliotek 
Info & anmälan: biblioteket.stockholm.se

 @gubbangens.bibliotek
Arr: Gubbängen bibliotek

Serieworkshop 
med Fabian Göranson
Kom och lär dig teckna 
serier. Fabian Göransson 
har tecknat bokserien 
Hokus pokus. Du kan vara 
nybörjare eller ha tecknat 
länge. Tillsammans 
tecknar vi på temat ”När 
jag gick ut på natten”. 
Biblioteket bjuder på fika.

För: 8–12 år
När: 16 juni, kl. 13.00–15.00
Var: Farsta bibliotek, Farsta C 
Info & anmälan: biblioteket.stockholm.se
Kulturhuset Fanfaren
Arr: Kulturhuset Fanfaren

Serieworkshop 
med Per Demervall
Serietecknaren Per Demervall, som 
bl.a. tecknat serien om 
vikingaflickan Siri, kommer 
att visa sina bästa sätt 
att teckna! Du kan vara 
nybörjare eller tecknat länge 
och det är såklart gratis! 

För: 9–12 år.
När: 20 juni, kl. 13.00–15.00
Var: Sköndals bibliotek
Info & anmälan: biblioteket.stockholm.se
Sköndals bibliotek
Arr: Sköndals bibliotek

Sång och Dans 
med Ida och Irini
Sångpedagogen Ida Lod 
och danspedagogen Irini 
Dougias Andersson bjuder 
in till mini-kollo under 
tre halvdagar i augusti. 
Genom sång, dans och 
eget skapande utforskar 
barnen sina egna kreativa uttryck. Vi 
avslutar med en lekfull uppvisning. Max 15 
barn per grupp, först till kvarn.

För: 6–8 år
När: 11–13 aug, kl. 09.30–12.00
Var: Tegelscenen, Hökarängen 
Anmälan: senast 15 juni https://yogansa.
gymsystem.se/member#/courses/6

För: 9–12 år
När: 11–13 aug, kl. 13.00–15.30
Anmälan: senast 15 juni https://yogansa.
gymsystem.se/member#/coursebook/94 
2?site=1

TORGSOMMAR
Se också vår broschyr för aktiviteter 
och föreställningar på våra torg i 
sommar! 

David Helldéns torg
Onsdagar 1/6–27/7 kl.15:00–16:00 Makerspace
Onsdagar 1/6–27/7 kl. 16:30–17:30 Makerspace
4 juni, kl. 12:00–15:00 Målarverkstad
27 aug, kl. 12:00–15:00 Målarverkstad

Gubbängens torg
15 juni, kl. 10:00–15:00 Skapa och läs
22 juni, kl. 10:00–15:00 Skapa och läs
29 juni, kl. 10:00–15:00 Skapa och läs

Teaterkollo 
med Scenkonstimperiet
Med Anna Svensson Kundromichalis med 
gäster. En vecka där du får prova på 
skådespelarövningar, improvisation, röst 
och kroppsliga uttryck.

För: 8–12 år som bor i de kommunala 
bostadsbolagen. Övriga i mån av plats.
När: 11–17 juli, kl. 10.00–13.00
Var: Tegelscenen, Hökarängen
Info och anmälan:
sommaraktiviteter.se/category/teater/

mailto:cirkustigerbrand%40telia.com?subject=Kreativ%20workshop
http://biblioteket.stockholm.se
http://biblioteket.stockholm.se
https://yogansa.gymsystem.se/member#/courses/6
https://yogansa.gymsystem.se/member#/courses/6
https://yogansa.gymsystem.se/member#/coursebook/94 2?site=1
https://yogansa.gymsystem.se/member#/coursebook/94 2?site=1
https://yogansa.gymsystem.se/member#/coursebook/94 2?site=1
http://sommaraktiviteter.se/category/teater/
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SPORT, LEK & FRILUFTSLIV

Full Fart Farsta
Lek, spel och rörelse i en härlig blandning.
Är du ledig och hemma veckan efter att skolan slutat?
Gillar du att hoppa och studsa? Kom och var med på idrottsaktiviteter 
och lek utomhus första veckan på sommarlovet! Vi håller till vid Farsta 
idrottsplats. Det är bara att dyka upp! Kom och ha kul!

För: 6–15år
När:
13 juni, kl. 10.00–15.00
14 juni, kl. 10.00–15.00
15 juni, kl. 10.00–15.00
16 juni, kl. 10.00–15.00
17 juni, kl. 10.00–15.00
Var: Farsta sim– och idrottshall
Anmälan: Nej, drop in
Arr: I samarbete med FOC Farsta Hockey 
Info: magnus.martensson@stockholm.se
08–508 18 672

 @farstasportcamp
 @farstasportscamp

Farsta idrottsplats
På Farsta IP finns möjlighet till många olika 
aktiviteter, löparbana, fotbollsplan och 
basketplan, beachvolleyboll och utegym. 
Kom och kolla in! Planerna kan vara bokade 
av någon förening och då har de företräde. 
Välkomna!

Farsta simhall
Information på webben om aktuella
öppettider: 
motionera.stockholm/tranagymma–simma/
farsta–simhall/

Sommarsimskola
Sommarsimskola för barn och ungdom i 
olika nivåer. Vi erbjuder fem olika nivåer 
av simskola, allt från skola för dig som är 4 
år och inte har några förkunskaper till dig 
som vill lära dig simma uppemot 100-200 
meter på djupt vatten. Det finns möjlighet 
att anmäla sig till flera veckor i sträck.

För: 4–14 år.
När:
20 juni–1 juli, kl. 16:00–18:40
4–29 juli, kl. 10:00–12:00
Var: Farsta sim- och idrottshall
Info och anmälan: Från vecka 17,
skneptun.kanslietonline.se/sommarkurser/ 
Arr: SK Neptun

Fullständig info om alla 
aktiviteter hittar du på:
ung.stockholm/sommarlov–farsta

mailto:magnus.martensson%40stockholm.se?subject=Full%20Fart%20Farsta%20utomhus
https://motionera.stockholm/tranagymma- simma/farsta-simhall/
https://motionera.stockholm/tranagymma- simma/farsta-simhall/
https://skneptun.kanslietonline.se/sommarkurser/
http://ung.stockholm/sommar-farsta
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SPORT, LEK & FRILUFTSLIV

Fotboll För Farsta
Fotboll, musik, grill och härligt häng! Vi kör 
smålagsturnering på spontanytan bakom 
röda hallen på Farsta IP. Kom kl. 18:00 och 
hoppa in i ett lag. Vi tänder grillen och 
grillar korv eller hamburgare. Vill du inte 
spela fotboll så kom och häng och lyssna 
på musik. 

För: 12–17 år
När: 4–29 juli, kl. 18:00–22:00
Var: Farsta IP på spontanytan bakom 
idrottshallarna.
Anmälan: Nej, drop in
Info: www.focfarstafotboll.se

 @Focfarstafotboll
 @Focfarstafotboll

Arr: FOC Farsta Fotboll

Fotboll För Farsta junior
Fotboll, basket och volleyboll! Vi har olika 
roliga stationer och aktiviteter både med 
och utan boll. Ni som kommer får vara med 
och påverka vad ni vill göra! FoC Farsta 
Fotboll erbjuder drop-in lovaktiviter för 
Farstas unga som vill ha kul och kombinera 
lek med spel och kompishäng. Vi har både 
vuxna och unga ledare på plats. 

För: Åk 4–9  
När: 20 juni–1 juli, kl. 10:00–14:00 
Var: Farsta IP på spontanytan bakom 
idrottshallarna.
Anmälan: Nej, drop in 
Info: www.focfarstafotboll.se

 @Focfarstafotboll
 @Focfarstafotboll

Arr: FOC Farsta Fotboll

Handbollslördag 
En aktivitet med mycket lek, glädje och 
rörelse. Vi spelar en variant på handboll 
som inte är tävlings- eller resultatinriktat 
som heter ”Hand The Ball”. Spelet är 
väldigt öppet och lekfullt där alla olika 
idéer välkomnas för att utveckla sporten 
tillsammans. 

För: 6-15år
När: 2-30 juli på lördagar, kl. 10:-12:00
Var: Gubbängens Bollplan 
Info: gtsoder.se/start/?ID=261644

 @gtsoder
Arr: GT Söder

Sommarlovsbasket
med Hammarby Basket
Ledarledda morgonträningar med 
individuell inriktning för de mest ambitiösa. 
Senare på dagen håller vi hallen öppen för 
”Open-court” där alla får komma och gå 
som man vill, träna på det man vill. Spela 
1-1, 2-2 etc. eller bara titta på och hänga i 
hallen. Under öppet hus finns det ledare på 
plats som hjälper till att styra upp tävlingar, 
matchspel eller hjälper till med tips till den 
som vill. 

För: För: 6–19 år
När: 4–29 juli, vardagar 
kl. 10:00–12:00 & kl. 12:00–16:00
Var: Farstahallen 4, vid Farsta IP. 
Anmälan: Nej, drop in 
Info: hammarbybasket.se

 @hammarbybasketboll
 @hammarbybasket

Arr: Hammarby basket

http://www.focfarstafotboll.se
http://www.focfarstafotboll.se
https://www.gtsoder.se/start/?ID=261644
https://www.hammarbybasket.se/
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(nästan) 

Alla aktiviteter 
är GRATIS!

SPORT, LEK & FRILUFTSLIV
Skateskola med Högdalens skateboardförening
Vi lär dig grunderna i 
skateboardåkning i och utanför 
ramp. Både för dig som är 
nybörjare och för dig som har åkt 
en del skateboard. Högdalens 
skateboardförening visar och 
instruerar. Det finns hjälmar och 
brädor att låna. Vi bjuder på frukt 
och vatten.

För: 8–16 år
När: 
13–30 juni, måndag–torsdag
kl. 13:00–17:00
Var: Nybyggets parklek/fritidsgård, 
Gubbängen
Info: 08–508 19 720 www.hogdalenskate.se

 hogdalensskateboardforening
 nybygget.parklek

Anmälan: Nej
Arr: Högdalens skateboardförening

Sommarlovsfiske
Vi fiskar ifrån militärbron över till 
Farstanäset och från roddbåtar. Vi bjuder 
på en lätt lunch (baguetter) med dryck och 
glass. Vi står för all utrustning.

För: 8–16år
När: 20–22 juni, kl. 10:00-14:00
Var: Farsta Gård, Farstaängsvägen 22

Nattfiske och grillning
Fiska på kvällen fram till midnatt! Vi tänder 
grillen och bjuder på korv med bröd samt 
läsk. Vi fiskar efter sutare längs vassen på 
ett ställe som många inte vet om.

För: Gymnasiet
När: 22 juni, kl. 20:00-00:00
Var: Marieborgs båtklubb, Gräsmarksgränd, 
Farsta strand

Info & anmälan för båda aktiviteterna: 
Senast 18 juni: sfk.magelungen@gmail.com

 @miskaescobar
Arr: Sportfiskeklubben Magelungen

Bootcamp
Cirkelträning med extra fokus på kondition 
och styrka.

För: Åk 6–9
När: 2 juni–15 juli, kl. 19:00–20:00
Var: Nybyggets fritidgård, Gubbängen

Motionsspår och utegym
I Farsta finns ett flertal motionsspår och 
utegym. Du hittar dem via Stockholms stads 
webbsida. Där kan du även hitta träningstips 
med mera: motionera.stockholm

Grillplatser
Farsta har många fina grillplatser. Du
hittar adresser till dem här:
www.facebook.com/farstasdf 
Sök efter inlägget grillplatser. 

http://www.hogdalenskate.se
http://www.facebook.com/hogdalensskateboardforening
mailto:sfk.magelungen%40gmail.com?subject=Sommarlovsfiske
https://motionera.stockholm/
http://www.facebook.com/farstasdf
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SPORT, LEK & FRILUFTSLIV
Tonårsyoga på Farsta gård
Under 3 dagar i juni kan du prova på 3 olika 
yoga- och mindfullnessklasser. Vi fokuserar 
på självkänsla, självförtroende, rörelse och 
meditation. Varje tillfälle är 75 minuter och 
yogaklasserna är anpassade så att alla 
kan delta. Varje pass innehåller yoga, vila, 
återhämtning och meditation. Instruktör är 
Karolina Palmberg.

För: Tjejer i högstadiet och gymnasiet
När:
13 juni, kl. 14:00–15:15
14 juni, kl. 14:00–15:15
15 juni, kl. 14:00–15:15
Var: Magasinet, Farsta Gård, Farsta.
Anmälan: Senast 8/6 via sms 070 2260746 
eller karolina@karolinapalmberg.se
Info: mymindfulness.coach/mindfulness/
yogavayu

 @YogaVayu  @atstorningsexperten
Arr: Yoga vayu 

Lilla capoeiraklubben
Vi övar sparkar, står på händer, spelar 
instrument, lär oss sjunga på portugisiska 
och framförallt så leker vi och har kul! 
Capoeira blandar element av kampsport, 
dans, akrobatik och 
musik.

För: 6–11 år
När: 
13–15 juni, kl. 13:00–15:00
18–20 juli, kl. 13:00–15:00
8–10 aug, kl. 13:00–15:00
Var: Fagerlidsparken
Anmälan: Senast en vecka före aktiviiteten 
via lillacapoeiraklubben.com
Info: www.lillacapoeiraklubben.com

 @LillaCapoeiraKlubben
 @lilla_capoeira_klubben

Arr: Lilla capoeiraklubben

Capoeira sommarläger 
Pröva på capoeira, akrobatik, afrodansen 
maculelé och spela capoeirainstrument 
under 3 eftermiddagar. Dagens program 
består av 2 aktiviteter på 45 min med 
en 30-minuters paus mellan passen. 
Mellanmål ingår.

För: 7–12 år
När: 20–22 juni, kl. 14:45–16:45
Var: Farsta sim- och idrottshall, Liten hall
Anmälan: Först till kvarn gäller: 
www.moveif.se/sommarlager2022
Info: www.moveif.se

 @moveifcapoeira  @moveif
Arr: Move if

Yogaläger för ungdomar
Vi fokuserar på rörelse, avslappning och 
övningar som hjälper dig att känna större 
glädje och mer trygghet. Kom oavsett 
om du provat yoga tidigare eller bara är 
nyfiken att testa. Vi ger oss själva tillåtelse 
att både vila och röra oss som kroppen 
vill utan prestation och du bjuds på 
inspirerande mat. Vi kommer vara både 
inne och ute och det finns tid för skönt häng 
och roliga samtal.

För: Åk 6–9 och gymnasieåldern
När: 27–30 juni, kl. 10:00–15:30
Var: Yogastudion, Gubbängen
Info och anmälan: Senast 20/6 på 
hemsidan www.tinytree.se

 &  @tinytreeyoga
Arr: Tiny tree yoga

DrömWorkout
Testa allt från basket, yoga, dans, fotboll 
och volleyboll. Ledare finns inom varje gren. 
Drop-in. I samband med träningarna delar 
vi ut glassogram, t-shirts och snacks.

För: 6–19 år
När: 13–15 juli, kl. 13:30–17:00
Var: Parkleken Måsen, Fagersjö
Info: https://www.dromstort.com

 &  @Dromstort
Arr: Drömstort

Sommarkul med akrobatik 
och Capoeira
Pröva på akrobatik och capoeira! 
Schema: 45 min capoeira för nybörjare, 30 
min paus med mellanmål, musik, lek och 
umgänge, 45 min akrobatik på en airtrack.

För: 6-10 år
När: 
15 aug, kl 14:45–16:45
16 aug, kl 14:45–16:45
Var: Farsta sim- och idrottshall, Liten hall
Info & anmälan: 2 enskilda aktiviteter. Man 
får boka en dag. Först till kvarn gäller. www.
moveif.se/sommarkul2022 
Info: www.moveif.se

 @moveifcapoeira  @moveif
Arr: Move if

mailto:karolina%40karolinapalmberg.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20Ton%C3%A5rsyoga%20p%C3%A5%20Farsta%20g%C3%A5rd
https://mymindfulness.coach/mindfulness/yogavayu
https://mymindfulness.coach/mindfulness/yogavayu
http://www.lillacapoeiraklubben.com
http://www.lillacapoeiraklubben.com
http://www.moveif.se/sommarlager2022
http://www.moveif.se
http://www.tinytree.se
https://www.dromstort.com/
http://www.moveif.se/sommarkul2022
http://www.moveif.se/sommarkul2022
http://www.moveif.se
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FRITIDSGÅRDAR

Forsängen
För: åk 6–9
Öppettider: 13 juni-19 aug
Måndag, tisdag och torsdag 
kl. 17.00–21.00
Var: Nordmarksvägen 31, 
Farsta strand
Info: 08–604 40 91

 forsangen_farsta

Morris
För: åk 6–9
Öppettider 13 juni-15 juli:
Tisdag, torsdag och fredag
kl. 18.30–21.00
Var: Cigarrvägen 16, Hökarängen
Info: 08–508 18 281

 morrisftg

Mötesplats Fagersjö
För: åk 6–9
Öppettider 13 juni-15 juli:
Onsdag–fredag kl. 17.00–21.00
Var: Havsörnstorget 15, Fagersjö
Info: 08–508 19 705

 fagersjofritidsgard

SOMMARÖPPNA FRITIDSGÅRDAR
Här kan du göra roliga saker och träffa nya och gamla kompisar. 
Kom och spela tv–spel, sällskapsspel, idrotta, delta i skapande 
aktiviteter som dans, musikproduktion, smyckestillverkning, foto, eller 
snickra. Följ med på utflykter i närområdet och mycket mer.

ÖPPET HELA 
SOMMAREN

Morris, extra stöd
För: 12-21 år, som behöver extra stöd
Öppettider: 
Måndag 13 juni kl. 18.00-21.00
Onsdag 15 juni kl. 18.00-21.00
Var: Cigarrvägen 16, Hökarängen
Info: 08-508 19 713

 fritidsgarden_morris
För mer info håll utkik på Morris instagram

Sommarfestival i Skarpnäck:
Morris är medarrangör till sommarfestivalen. 
För: dig som är 7-25 år och har en 
funktionsnedsättning. 
När: 11 juni, kl. 13:00–21.:00 
Var: Skarpnäcks kulturhus
Info: Inomhus kan du prova på screentryck, 
dans, olika idrotter med mera. Utomhus är det 
grill och DJ´s. För dig från 13 år är det open 
stage, filmvisning och disco.
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(nästan) 

Alla aktiviteter 
är GRATIS!

FRITIDSGÅRDAR
Nybygget
För: åk 6–9
Öppettider 13 juni-15 juli:
Onsdag–fredag kl. 17.00–21.00
Var: Gubbängsvägen 80, Gubbängen
Info: 08–508 19 720

 nybygget.fritidsgard

Tuben 
Tuben ungdom är för dig i gymnasieålder 
och ligger i Aktivitetshuset Tuben. Vi har 
fokus på kultur, kreativitet, skapande och 
ungt entreprenörskap. Här finns replokaler, 
dansstudio, livescen, inspelningsstudio, 
konstateljé, produktionsstudio och mycket 
mer. Vi har även en öppen verksamhet där 
man kan komma och umgås, prova på nya 
aktiviteter och ta en fika. 
För: Unga i gymnasieåldern
Öppettider 13 juni–15 juli: kl. 17.30–21.00
13 juni–17 juni
20 juni–23 juni
27 juni–1 juli
4 juli–8 juli
11 juli–14 juli
Var: Munkforsplan 45, Farsta C
Info: 08-508 18 403

 tubenfarsta
Håll utkik på Tubens sociala medier för 
våra sommaraktiviteter! K-POP FESTIVAL 

Det kommer att bjudas på danstävlingar, randome dance play, pyssel, 
en scen där artister och dansgrupper kommer att uppträda och mycket 
mer!

För: Alla
När: 1 juli, kl. 14:00-20:00
Var: Farsta IP 
Info: 

 @tuben ungdom 
 @tubenfarsta  @ekonconvention  @kiya_akaa

Arr: Ungdomsföreningarna K-pop in your area och ECKon 
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Fullständig info om alla 
aktiviteter hittar du på:
ung.stockholm/sommarlov–farsta

PARKLEKAR

Semlan
Öppen förskola och parklek
Öppettider: 
Öppettider: 13 juni-1 juli
Mån–fre kl. 9.00-17.00
Grillning: Torsdagar kl. 14.00- 16.30. Ta med 
det ni vill grilla eller köp korv av oss.
Var: Sköndalsvägen 41, Sköndal
Info: 08–508 18 229

 parkensemlan
 Parkleken.semlan

Odlarängen
Öppen förskola och parklek
Öppettider: 13 juni-23 juni
Ons-tors kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 13.00-17.00
Grillning: Fredag 17 juni kl. 14.00-16.30. Ta 
med det ni vill grilla eller köp korv av oss.
Var: Kaggeholmsvägen 28, Tallkrogen
Info: 08–508 18 142

 parkleken.odlarangen
 odlarangens_parklek

Starrmyran
Parklek och stall
Öppettider: 
Öppettider: 13 juni-19 juni
Tisdag–fredag 11.00–17.00
Lördag–söndag 9.00–15.00
Öppettider 20 juni-1 juli
Må-fre kl. 11.00-17.00
Grillning: Torsdagar kl. 15.00-16.45 samt 
lördag och söndag kl. 11.00-14.00 Ta med 
det ni vill grilla. Försäljning av korv och 
hamburgare finns.
Var: Onsdagsvägen 11, Hökarängen 
Info: 
Parkleken: 08–508 18 140
Stallet: 08–508 18 402

 Starrmyrans parklek & stall

SOMMARÖPPNA PARKLEKAR

Måsen
Öppen förskola och parklek
Öppettider: 13 juni-23 juni
Mån- tor kl. 9.00-17.00
Öppettider: 27 juni- 15 juli
Måndag kl. 13.00-17.00
Tis-fre kl. 11.00-17.00 
Grillning: Grillplats finns
Plaskdamm finns
Var: Havsörnsörnstorget 15, Fagersjö
Info: 08–508 19 705  fagersjofritidsgard

Nybygget
Parklek
Öppettider:13 juni- 15 juli
Måndagar kl. 13.00- 17.00
Tis-fre kl. 11.00-17.00
Grillning: fredagar kl. 11.30-15.00, ta med 
det ni vill grilla.
Var: Gubbängsvägen 80, Gubbängen
Info: 08–508 19 720   nybygget.parklek

I våra sommaröppna parklekar kan du ta 
del av aktiviteter som skapande, snickring, 
sällskapsspel, stafflimålning, tipspromenader, 
badminton, workshops, gympa, utomhusdans, 
gatukonst, dragkamp, måla, boule, kubb, 
akrobatikutmaning, paddling, bollsport, 
turneringar, spel och lekar. 
Vi lånar ut lekmaterial som cyklar och bollar.  
Det finns möjlighet till grillning. För alla!

http://ung.stockholm/sommarlov-farsta
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Kanotpaddling
Paddla tillsammans med fritidsledare i sjön 
Magelungen.
Var: Parkleken Forsängen

PARKLEKAR

Plaskdammar
Det finns fyra plaskdammar inom Farsta 
stadsdelsområde! Måsen i Fagersjö, 
Fagerslidsparken, Farstaängen och 
Skeppet i Sköndal. Se mer info:
parker.stockholm/plaskdammar

Öva upp din vattenvana
Öva upp din vattenvana genom att löra dig 
hålla andan under vatten och hämta upp 
föremål från botten

För:  Alla
När: 13 juni–15 aug
vardagar kl. 13:00–14:00
Var: Parkleken Farstaängen

Bad i plaskdammen
Vi har med leksaker som plastankor, 
badbollar, hinkar och spadar.

För:  Alla
När: 14 juli, kl 14:00–16:00
Var: Parkleken Måsen

Farstaängen
Öppen förskola och parklek
Öppettider 13–23 juni:
Måndag-torsdag kl. 9.00–17.00
Öppettider 27 juni-19 aug:
Måndag kl. 10.00-17.00
Tis-fre kl. 9.00-17.00
Grillning: Fredagar kl. 12.00-16.00. Ta med 
det ni vill grilla eller köp korv av oss.
Plaskdamm finns
Var: Färnebogatan 75, Farsta
Info: 08–508 18 243 

 Parkleken Farstaängen

Forsängen
Öppen förskola och parklek
Öppettider: 
Öppettider: 13 juni-23 juni
Måndag kl. 13.00-17.00
Tis-tor kl. 9.00-17.00
Öppettider: 27 juni- 19 aug
Måndag kl. 10.00-17.00
Tis-fre kl. 11.00-17.00
Grillning: Torsdagar kl. 14.00–18.00, 
ta med det ni vill grilla eller köp korv av oss
Var: Nordmarksvägen 31, Farsta strand
Info: 08–604 40 91  forsangen_farsta

Ansiktsmålning
Sätt färg på din vardag och upplev magi 
och glädje med hjälp av professionell 
ansiktsmålning!

För: Från 3 år–unga, i vuxens sällskap
När: 15 maj–28 augusti, på lördagar och 
söndagar
Var: Parkleken Farstaängen 
Info om aktuella tider och anmälan: 
 @babypanda_faceart i stories
Info: taplink.cc/babypanda_faceart

ÖPPET HELA SOMMAREN

https://parker.stockholm/plaskdammar
https://parker.stockholm/hitta-lekplatser-parklekar-plaskdammar/?omrade=3&servicetyp=107 
https://taplink.cc/babypanda_faceart
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(nästan) 

Alla aktiviteter 
är GRATIS!

KALENDARIUM 
DATUM KLOCKSLAG RUBRIK PLATS
15 maj–28 aug Vid lunchtid Ansiksmålning - lördagar och söndagar Parkleken Farstaänngen
1 juni–27 juli kl. 15:00–16:00 Makerspace - onsdagar David Helldéns torg
1 juni–27 juli kl. 16:30–17:30 Makerspace - onsdagar David Helldéns torg
2 juni–15 juli kl. 19:00 Bootcamp - torsdagar Nybyggets fritidsgård
4 juni kl. 12:00–15:00 Målarverkstad David Helldéns torg
6 juni kl. 12:00–15:00 Nationaldagsfirande Farsta gård
7 juni kl. 19: 00 För evigt med Ison & Fille Farsta strandbad
8 juni kl. 11:00 Ett Rent Nöje! med Clownen Manne & Co Farsta strandbad
8 juni kl. 14:00 & 16:00 Pedro Tochas David Helldéns torg
8 juni kl. 17:00 Universum i en bubbla David Helldéns torg
13–17 juni kl. 10:00 Full Fart Farsta Farsta IP
13–15 juni kl. 13:00 Lilla capoeiraklubben Fagerlidsparken
13–15 juni kl. 14:00 Tonårsyoga på YogaVayu Magasinet, Farsta Gård
13–30 juni kl. 13:00 Skateskola - måndagar–torsdagar Nybyggets parklek/fritidsgård
13 juni kl. 14:00 Clowneri och trolleri Parkleken Måsen
14 juni kl. 14:00 Clowneri och trolleri Parkleken Nybygget
14 juni kl. 10:00 & kl. 13:00 Kreativ workshop Parkleken Starrmyran
15 juni kl. 13:00 Serieworkshop med Jojo Falk Gubbängens bibliotek
15 juni kl. 10:00–15:00 Skapa och läs Gubbängens torg
15 juni kl. 10:00 Skapa och läs på sommartorget Gubbängstorget
15 juni kl. 14:00 Trollsagor Parkleken Semlan
16 juni kl. 10:00 & kl. 13:00 Kreativ workshop Parkleken Starrmyran
16 juni kl. 14:00 Akropanik Parkleken Odlarängen
16 juni kl. 17:00 Red Pants med Felix & Philo David Helldéns torg
16 juni kl. 13:00 Serieworkshop med Fabian Göranson Farsta bibliotek, Farsta C
16 juni kl. 14:00 Trollsagor Parkleken Farstaängen
17 juni kl. 14:00 Akropanik Parkleken Starrmyran
17 juni kl. 14:00 Havet Sköndals centrum
17 juni kl. 14:00 Trollsagor Parkleken Forsängen
19 juni kl. 18:00 What will have been Farsta strandbad
20–22 juni kl. 14:45–16:45 Capoeira sommarläger Farsta sim- och idrottshall
20–22 juni kl. 10:00 Sommarlovsfiske Farsta Gård
20 juni–1 juli Kl. 16:00–18:40 Sommarsimskola Farsta sim- och idrottshall
20 juni–1 juli kl. 10:00–12:00 Fotboll För Farsta junior Farsta IP 
20 juni kl. 13:00 Serieworkshop med Per Demervall Sköndals bibliotek
20 juni kl. 14:00 Trio Smack Parkleken Farstaängen
20 juni kl. 14:00 Trollsagor Parkleken Nybygget
21 juni kl. 14:00 Clowneri och trolleri Parkleken Semlan
21 juni kl. 13:00 Sopsväng Parkleken Forsängen

https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/clowneri-och-trolleri/
https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/trollsagor/
https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/akropanik/
https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/trio-smack-1/
https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/sopsvang/
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KALENDARIUM
DATUM KLOCKSLAG RUBRIK PLATS
21 juni kl. 15:00 Sopsväng Parkleken Måsen
21 juni kl. 14:00 Trollsagor Parkleken Starrmyran
22 juni kl. 14:30 GUL med Claire Parsons Co David Helldéns torg
22 juni kl. 15:30 GUL med Claire Parsons Co David Helldéns torg
22 juni kl. 20:00 Nattfiske Marieborgs båtklubb, Farsta strand
22 juni kl. 10:00–15:00 Skapa och läs Gubbängens torg
22 juni kl. 14:00 Trollsagor Parkleken Odlarängen
24 juni kl. 12:00–15:00 Midsommarfirande Farsta gård
27 juni kl. 14:00 Clowneri och trolleri Parkleken Forsängen
27 juni kl. 14:00 Trollsagor Parkleken Måsen
27–30 juni kl. 10:00 Yogaläger för ungdomar Tiny Tree Yogastudio, Gubbängen
28 juni kl. 14:00 Den stora skräpshowen Parkleken Nybygget
28 juni kl. 14:00 Clowneri och trolleri Parkleken Farstaängen
28 juni kl. 14:00 Känslolabyrinten Parkleken Semlan
29 juni kl. 13:00 Akropanik Parkleken Måsen
29 juni kl. 10:00 Hallå i Lådan Parkleken Måsen
29juni kl. 11:00 & 13:00 Gruffalon Parkleken Farstaängen
29 juni kl. 10:00–15:00 Skapa och läs Gubbängens torg
30 juni kl. 14:00 Känslolabyrinten Parkleken Starrmyran
1 juli kl. 13:00 Om tvål och såpa Parkleken Måsen
1 juli kl. 14:00 K-pop festival Farsta IP
2–30 juli kl. 10:00 Handbollslördag - lördagar Gubbängens bollplan
4–29 juli kl. 10:00 Sommarlovsbasket - vardagar Farstahallen 4, Farsta IP
4–29 juli kl. 10:00–12:00 Sommarsimskola - vardagar Farsta sim- och idrottshall
4–29 juli kl. 18:00 Fotboll För Farsta - vardagar Farsta IP, spontanytan 
6 juli kl. 13:00 Nalle Clown Parkleken Farstaängen
6 juli kl. 15:00 Nalle Clown Parkleken Forsängen
7 juli kl. 13:00 Nalle Clown Parkleken Måsen
7 juli kl. 15:00 Nalle Clown Parkleken Nybygget
11–17 juli kl. 10:00 Teaterkollo Tegelscenen, Hökarängen
11 juli kl. 16:00 Universum i en bubbla Gubbängens torg
11 juli kl. 10:00 & 14:00 Badjazz vid plaskdammen Parkleken Måsen
12 juli kl. 10:00 & 14:00 Badjazz vid plaskdammen Parkleken Farstaängen
13 juli kl. 10:00 & 14:00 Badjazz vid plaskdammen Skeppet i Sköndal
14 juli kl. 10:00 & 14:00 Badjazz vid plaskdammen Fagerlid i Hökarängen
13–15 juli kl. 13:30 DrömWorkout Parkleken Måsen
13 juli kl. 14:00 Den magiska lådan Parkleken Måsen
13 juli kl. 16:00 Universum i en bubbla Kastanjetorget
14 juli kl. 14:00 Den magiska lådan Parkleken Nybygget
14 juli kl. 14:00 Plaskdammsaktivitet Parkleken Måsen

https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/sopsvang/
https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/den-stora-skrapshowen/
https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/kanslolabyrinten/
https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/halla-i-ladan/
https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/om-tval-och-sapa/
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Visste du att det finns ett 
nyöppnat fritidsbibliotek i 
Fagersjö? 
På Fritidsbiblioteket kan barn, 
ungdomar och vuxna låna nya 
och begagnade fritidsartiklar–
exempelvis fotbollsskor, bollar, hjälmar, 
bandyklubbor, rullskridskor eller 
skateboards. Du får låna utrustningen 
två veckor och det är gratis! Kom och 
träffa oss och få mer information.  

När: kl. 8:00-17:00 
vardagar hela sommaren
Var: Välkommen till Fritidsbiblioteket på 
Havsörnsgränd 6 i Fagersjö. 
Info: Telefon 08-508 18 063.

Vill du skänka utrustning? 
Tanken med Fritidsbiblioteket är att 
Farstaborna själva kan bidra med 
utrustning genom att skänka urvuxna 
och begagnade saker, kontakta 
Fritidsbiblioteket om du vill bidra.

ung.stockholm/sommarlov–farsta

DATUM KLOCKSLAG RUBRIK PLATS
18–20 juli kl. 13:00 Lilla capoeiraklubben Fagerlidsparken
19 juli kl. 14:00 Den magiska lådan Parkleken Farstaängen
22 juli kl. 14:00 Den magiska lådan Parkleken Forsängen
2 aug kl. 14:00 Akropanik Parkleken Forsängen
3 aug kl. 14:00 Akropanik Parkleken Farstaängen
3 aug kl. 14:00 King of the Jungle David Helldéns torg
8-10 aug kl. 13:00 Lilla capoeiraklubben Fagerlidsparken
10 aug kl. 14:00 Känslolabyrinten Parkleken Forsängen
11–13 aug kl. 9.30–12.00 Sång och danskollo Tegelscenen, Hökarängen
11 aug kl. 14:00 Känslolabyrinten Parkleken Farstaängen
15 & 16 aug kl. 14:45–16:45 Akrobatik och Capoeira Farsta sim- och idrottshall
15 aug kl. 14:00 Cataracta Parkleken Farstaängen
16 aug kl. 14:00 Cataracta Parkleken Forsängen
20 aug kl. 11:00 & 13:00 Sova vaken Parkleken Farstaängen
20 aug kl. 11:00 & 13:00 Sova vaken Parkleken Starrmyran
27 aug kl. 12:00–15:00 Målarverkstad David Helldéns torg

http://ung.stockholm/sommarlov-farsta
https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/den-magiska-ladan/
https://kulan.stockholm/kulturaktiviteter/cataracta/

