
För: 6–15år
När: 28 feb–4 mars, kl. 10.00–15.00
Var: Farsta sim- och idrottshall 
Anmälan: drop in
Arr: i samarbete med FOC Farsta Hockey 
Info: magnus.martensson@farstahockey.se

 farstasportscamp  farstasportcamp

Alla aktiviteter 
är GRATIS!

Facebook:  
facebook.com/farstasdf

Instagram:  
farstasdf

Följ oss!2022
SPORTLOV I FARSTA

SPORT, LEK & FRILUFTSLIV
Full Fart Farsta
Kom till oss och rör på dig under lovet. Vi 
sysselsätter er med allt ifrån hinderbanor, 
bollspel till racketsporter. Stort rörelsetorg 
i stora hallen där du kan testa balans, 
hopp, spel och lek. I de mindre salarna 
sker det andra aktiviteter. 

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

Den största utmaningen!
För: 10–19 år 
När: 28 feb–4 mars kl. 16.00–22.00 
Var: Farsta IP, Farstaängsvägen 
info: focfarstafotboll.se
Kom och upplev något du inte 
prövat förut! Grill, musik och före-
läsningar. Nya föreläsningar och 
utmaningar varje dag.

Fritidsbiblioteket
För: alla 
När: Månd–fred, kl. 8.00–16.00 
Var: Havsörnsgränd 6 i Fagersjö.  
Info: 08-508 18 063.
På Fritidsbiblioteket kan du 
låna både nya och begagnade 
fritidsartiklar i två veckor gratis! 

Fotboll på lördagar
För: 13–19 år 
När: 26 feb och 5 mars kl. 18.00–22.00 
Var: Farstahallen 3 och 4, Farsta IP 
info: focfarstafotboll.se
På lördagskvällarna ses vi i hallen, 
spelar fotboll och umgås.

Open Court -
Hammarby basket
För: 6–19 år 
När: 28 feb–4 mars, kl. 10.00–16.00 
Var: Farstahallen 3 och 4, Farsta IP 
Info: facebook.com/
hammarbybasketboll 
Spontanbasket med ledare på plats. 
Du väljer själv när du vill komma och 
vad du vill träna på. Till exempel spela
1-1, 2-2 eller slipa på din skotteknik.

Allmänhetens 
skridskoåkning 
För: alla 
När: För tider och datum se 
motionera.stockholm/skridskoakning/ 
Var: Ishallen vid Farsta IP 
Info: Pågår hela lovet. Under de 
tider som Full Fart Farsta pågår finns 
det möjlighet att låna skridskor och 
hjälmar. 

Isfiske
För: 6–19 år
När: 2 mars och 4 mars, kl. 12.00–14.00 
Var: Farsta strandsbadet/Farsta gård
Info: facebook.com/magelungensfvf 
Kom till isen vid Farsta strandsbad/ 
Farsta gård och prova isfiske. Se till 
att ta på varma kläder och ta med 
ombyte. 

Sportlovsfiske 
För: 10–15 år, 
När: 28 feb och 1 mars, kl. 9.00–15.00 
Var: Marieborgs båtklubb i Farsta 
strand, Gräsmarksgränd 
Info: 073-332 0102  
sfk.magelungen@gmail.com  
Vi pimpelfiskar från bryggan nere 
vid Marieborgs båtklubb. Vi borrar 
hål i isen framför bryggan där vi kan 
fiska. Vi står för all utrustning och 
flytvästar. Ta med varma kläder och 
något varmt att dricka. Anmälan 
senast 26 februari via telefon eller 
mejl ovan.

Åk skridskor i Hökis 
För: alla 
När: alla dagar
Var: Hökarängens centrum 
Åk när du vill. Konstisbanan är be-
mannad lördagar och söndagar, 
kl. 13:00–18:00, fram till 6 mars.  
Låna skridskor och hjälm gratis!

http://www.facebook.com/farstasportcamp
http:/www.instagram.com/farstasportcamp
http://www.facebook.com/farstasdf
https://www.instagram.com/farstasdf/
https://ung.stockholm/sportlov–farsta
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http://focfarstafotboll.se
https://facebook.com/hammarbybasketboll
https://facebook.com/hammarbybasketboll
http://motionera.stockholm/skridskoakning/
https://www.facebook.com/magelungensfvf
mailto:sfk.magelungen%40gmail.com%20?subject=


På våra fritidsgårdar kan du 
göra roliga saker och träffa 
nya och gamla kompisar. 
Kom och spela tv-spel, 
sällskapsspel, idrotta, delta i 
skapande aktiviteter såsom 
dans, musikproduktion, 
smyckestillverkning, foto, eller 
snickra. Följ med på olika 
aktiviteter och utflykter.

FRITIDSGÅRDAR

FAGERSJÖ
För: Åk 6–9 
Var: Havsörnstorget 15, Fagersjö 
Öppettider: 
Onsdag, torsdag kl. 18.30–21.00
Fredag kl. 18.30-22.00
Info: 08-508 19 705

 fagersjofritidspark 

Tacokväll 
2 mars, kl. 19.00–21.00 
Välkommen till en myskväll med 
taco och diverse goda tillbehör. 

FIFA turnering 
3 mars, kl. 19.00–21.00 
Välkommen till fritidsgårdens 
Fifaturnering där ni får chansen 
att duellera med era favoritlag! 
Anmälan senast 2 mars, via Insta.

Prison Island
4 mars, kl. 19.00–21.00
För: 13–15 år
Vi åker till Prison Island, ett 
upplevelsecenter där man 
samarbetar i lag och löser stora 
som små utmaningar. Anmälan 
senast 2 mars. 

FORSÄNGEN
För: Åk 6–9 
Var: Nordmarksvägen 31, 
Farsta strand 
Öppettider: 
Måndag, tisdag och torsdag 
kl. 18.30–21.00
Info: 08-604 40 91

 forsangen_farsta 

Bowling 
1 mars, kl. 16.00–20.00 
Vi träffas i Forsängen och åker 
tillsammans tunnelbana till 
Gullmarsplan för att bowla. 
Anmälan senast 28 februari.  
 

MORRIS 
För: Åk 6–9 
Var: Cigarrvägen 16, Hökarängen 
Öppettider:  
Tisdag och torsdag  
kl. 18.30–21.00 
Fredag kl. 18.30–22.00 
Info: 08-508 18 281 

 morrisftg

Gör din egna semla  
1 mars, kl. 19.00–21.00

Laserdome 
3 mars, kl. 19.00–20.00 
Anmälan senast 1 mars.

Prison Island
Vi åker till Prison Island, ett 
upplevelsecenter där man 
samarbetar i lag och löser stora 
som små utmaningar. Anmälan 
senast 3 mars. 

MORRIS, extra stöd
För: 12–21 år 
Var: Cigarrvägen 16, Hökarängen 
Öppettider: 
Måndag & onsdag kl. 18.00–21.00
Info: 08-508 19 714

 fritidsgarden_morris 

NYBYGGET
För: Åk 6–9 
Var: Gubbängsvägen 80, 
Gubbängen 
Öppettider: 
Onsdag & torsdag kl. 18.30–21.00 
Fredagar 18.30–22.00
Info: 08-508 19 720

 nybygget.fritidsgard

Bio
2 mars, kl. 18.00–21.00 
Anmälan till personalen senast 21 
februari. Vi samlas på Nybygget 
och åker tunnelbana tillsammans 
till biografen. 

FIFA turnering 
3 mars, kl. 19.00–21.00 
Kom och var med på fritidsgårdens 
FIFA turnering. Utmana dina 
kompisar i fotboll på playstation.

Go-kart 
4 mars, kl. 18.00–20.00 
Vi samlas på fritidsgården och 
åker tillsammans. Anmälan senast 
28 februari.  

VÄSTBODA 
För: Åk 6–9 
Var: Forshagagatan 50, Farsta 
Öppettider:  
Måndag & onsdag kl. 18.30–21.00 
Info: 08-508 19 719 

 Fritidsgården_västboda 

Go-kart 
2 mars, kl. 19.00–20.00 
Vi samlas på fritidsgården och 
åker tillsammans till aktiviteten. 
Anmälan krävs.  

TUBEN 
För: Unga i gymnasieåldern 
Var: Munkforsplan 45, Farsta C 
Öppettider:  
Tisdag och torsdag kl. 17.30–21.30 
Fredag kl. 17.30–23.30 
Lördag kl. 17.30–23.30 (udda veckor) 
Här kan du arbeta med 
studioinspelning, podcast och 
livestreaming.  
Info: 08-508 18 403 

 tubenfarsta 
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FARSTAÄNGEN
Parklek och Öppen förskola
Öppettider: 
Måndag–torsdag kl. 9.00–17.00
Var: Färnebogatan 75, Farsta
Info: 08-508 18 243 

 parkleken_farstaängen 

Tipspromenad 
För: 6–12 år  
28 feb, kl. 13.30–16.30 
Kom och delta i parklekens 
tipspromenad. I och runt parken. 
Passar alla åldrar. 

Pingis 
För: 6–12 år  
1 mars, kl. 13.00–15.00 
Kom och spela pingis! Spela 
mot varandra eller utmana en 
parkpersonal.

Farstaängsloppet 
För: 6–12 år  
2 mars,  kl. 13.00–15.00 
Banan är runt om i parkleken. 
Alla kan delta, du springer eller 
går. Alla deltagare bjuds på 
blåbärssoppa.

Slackline 
För: 6–12 år  
3 mars kl. 13.00–16.00 
Öva din balans genom att gå på 
lina. Slackline är en bred lina ca  
20 cm ovanför marken.

Bowling på verandan 
För: 6–12 år  
4 mars, kl. 13.00–16.00 
Bowlingbanan finns uppställd på 
verandan hela eftermiddagen.

FORSÄNGEN
Parklek och Öppen förskola
Öppettider: 
Måndag kl. 13.00–17.00
Tisdag–torsdag kl. 9.00–17.00
Fredag kl. 13.00–17.00
Var: Nordmarksv. 31, Farsta strand
Info: 08-604 40 91 

 forsangen_farsta 
Grillning: Torsdag kl. 14.30,  
ta med det ni vill grilla. 

Snickra utomhus! 
För: 6–15 år 
28 feb kl. 14.00–16.00 
Bygg någon liten sak eller prova 
på att spika, såga, borra. Det finns 
material och verktyg. Personal 
hjälper till med tips och visar hur 
du använder verktygen. Det du 
byggt kan du ta med hem.

MÅSEN 
Parklek och Öppen förskola 
Öppettider 
Måndag–tisdag kl. 9.00–17.00 
Onsdag–torsdag kl. 13.00–17.00 
Var: Havsörnsörnstorget 15, 
Fagersjö 
Info: 08-508 19 705  

 fagersjofritidspark 
Grillning: grillplats finns

Pingisturnering 
För: 10–12 år 
2 mars, kl. 14.00–16.00

NYBYGGET
Parklek
Öppettider: 
Måndag–fredag kl. 13.00–17.00
Var: Gubbängsvägen 80, 
Gubbängen
Info: 08-508 19 720   

 nybygget_parklek
Grillning: Fredag kl. 13.00–16.00, 
ta med det ni vill grilla

Tipspromenad
För: 6–12 år 
28 feb–4 mars, kl. 12.00–14.00 
Tipspromenaden sitter uppe runt 
om i parkleken och pågår hela 
veckan.

Utedisco på Nybyggets veranda
För: Alla kan vara med 
1 mars, kl. 14.00–16.00 
Kom och dansa disco! Vi bjuder på 
grillade marshmallows och varm 
saft.

Lilla Vasaloppet
För: 6–9 år 
2 mars, kl. 14.00–16.00 
Kom och var med i Nybyggets 
Vasalopp! Alla kan vara med! Vid 
brist på snö så går eller springer vi. 

Stafflimålning
För: 6–12 år 
3 mars, kl. 14.00–16.00 
Kom och skapa din egen målning. 
Vid dåligt väder är vi under tak.

ODLARÄNGEN 
Parklek och Öppen förskola 
Öppettider:   
Onsdag–torsdag kl. 9.00–17.00 
Fredag kl. 13.00–17.00 
Var: Kaggeholmsv 28, Tallkrogen 
Info: 08-508 18 142 

 parkleken.odlarangen 

 odlarangens_parklek  
Blåbärsloppet 
För: 6–12 år 
2 mars, kl. 13.00–16.00

Sportlovsbingo 
För: 6–12 år 
3 mars, kl. 15.00–16.00

Grillning:  
För: 6–15 år 
4 mars. kl. 14.00–17.00 
Korv och bröd finns att köpa.

PARKLEKAR
I våra parklekar du kan skapa, 
snickra, spela spel eller göra 
andra aktiviteter. Du kan vara 
med i olika turneringar eller 
gå en tipspromenad. Det finns 
cyklar och leksaker att låna. 
Här finns linbanor, lekhus, 
basketplan och sandlådor. 
Några parklekar erbjuder 
spolade isar, hjälmar och pulkor 
finns att låna. Alla parklekar 
har grillplats. 

https://www.facebook.com/parklek.farstaangen
http://www.instagram.com/forsangen_farsta/
http://instagram.com/fagersjofritidspark
http://instagram.com/nybygget_parkleken
http://facebook.com/parkleken.odlarangen
http://instagram.com/odlarangens_parklek


KULTUR
SEMLAN
Parklek och Öppen förskola
Öppettider: 
Måndag–torsdag kl. 9.00–17.00 
Fredag 13.00–17.00
Var: Sköndalsvägen 41, Sköndal
Info: 08-508 18 229

 parkensemlan
 parkleken.semlan 

Grillning  
Grillen är tänd varje dag på 
sportlovet, kl. 11.00–16.30, förutom 
fredagar. Medtag det ni vill grilla.  
Vi har grilltillbehör såsom tänger, 
ketchup och senap.

Pulkarace alt. månbildrace 
För: 6–12 år 
28 feb kl. 13.00–17.00

Måla i snö 
För: 6–12 år 
1 mars kl. 13.00–17.00 
Vi målar med karamellfärg i snön.

Tipspromenad och kluriga frågor
För: 6–12 år 
2 mars kl. 14.00–16.00 

Pingisturnering/Fifaturnering 
För: 6–12 år 
3 mars kl. 14.00–17.00

STARRMYRAN 
Under februari är Starrmyran  
stängd på grund av mätningar  
av inomhusmiljön. 

Sportlov 2022 ges ut av Farsta stadsdelsförvaltning 

Sköndalsgården
För: 6–15 år 
När: 28 feb–2 mars, kl. 12.00–15.00 
Var: Sköndalsgården, 
Bagarfruvägen 44, Sköndal
Info: www.skondalsgarden.se  
Öppen verksamhet med lek, spel, 
rörelse och skapande.  
Lär dig teckna 
För: 10–15 år 
När: 28 feb–2 mars, kl. 13.00–15.00 
Lär dig steg för steg att teckna din 
favoritkaraktär. 

Skapa papperskonst
För: 6–12 år 
När: 2 mars, kl. 10.00–15.00 
Var: Gubbängens bibliotek
Info: biblioteket.stockholm.se 
Vi skapar papperskonst med 
återbrukade böcker och 
tidningar i vår fina ateljé.  
Drop in under dagen.

Skapa fantastiska 
varelser och vidunder 
För: 6–12 år, anmälan krävs. 
När: 3  mars, kl. 14.00–16.00 
Var: Farsta bibliotek, Farsta C 
Info: facebook.com/
kulturhusetfanfaren 
Var med på en workshop där du 
får fantisera och skapa din egen 
varelse! 

Så ett frö
För: 6–12 år 
När: Drop-in 1 mars, kl. 15.00–17.00 
Var: Farsta bibliotek, Farsta C
Info: facebook.com/
kulturhusetfanfaren  
Alla barn som besöker oss får 
plantera frön som sen blir något 
gott att äta… Ta gärna med en tom 
mjölkkartong hemifrån.

Tipsrunda miljö-
manicker och 
klimatklur
För: 6–15 år
När: 28 feb–6 mars,  
kl. 10.00–15.00 
Var: Farsta bibliotek
Info: facebook.com/
kulturhusetfanfaren 
 
Dikt-recycling
För: 6–15 år 
När: 28 feb–6 mars,  
kl. 10.00–15.00 
Var: Farsta bibliotek 
Info: facebook.com/
kulturhusetfanfaren 
Vi återvinner plast och papper 
- varför inte återvinna dikter? 
Kom och gör collage och nya 
dikter av ituklippta dikter och 
trasiga böcker.

Biblioteken i Farsta
Information på webben om  
aktuella öppettider:
biblioteket.stockholm.se/kalender

Minnet 
För: alla åldrar 
När: 1 mars, kl. 14.00–15.00 
Var: Mötesplats Fagersjö 
Havsörnsgrän 6–8 
Info: facebook.com/
motesplatsfagersjo/ 
En föreställning om just minnet. 
Peter Åberg, jonglör och magiker, 
visar under 50 minuter med hjälp 
av olika trick vad minnet kan vara 
kapabelt till om man använder 
rätt typ av teknik.

Unkilled 
För: 16–19 år 
När: 26–27 feb, kl. 12.00–17.00 
Var: Konsthall C 
Cigarrvägen 14 i Hökarängen 
Info: facebook.com/konsthallc 
Unkilled är en utställning om 
flyktingförvar. Utställningen 
bygger på filmmaterial från av 
David Aronowitsch och Hanna 
Heilborn. 
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