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SOMMARLOV 2019
Bästa sommaren i Farsta!
Uppdatera

: Uns
plash

Sommarlovet i Farsta bjuder
på massor av aktiviteter.
sidnumrering
Aktiviteterna i programmet arrangeras av flera
aktörer i samverkan: Farsta stadsdelsförvaltning,
idrottsförvaltningen, biblioteken i Farsta, Kulan,
Kulturskolan Stockholm och
det lokala föreningslivet.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

För aktuell
information om det
stadsdelen anordnar:
vänd er till fritidsgårdarna
och parklekarna.
Kontaktlista på sid 16–17
i programmet.
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Ha en bra sommar!

s
Följ os

!

Facebook:
@facebook.com/farstasdf
(nästan)

Alla aktiviteter
är GRATIS!

Sommarlov 2019 ges ut av:
Farsta stadsdelsförvaltning
Tel: 08-508 18 000
stockholm.se/kulturfritidfarsta
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Instagram:
@farstasdf

Reservation för ändringar.

FEST OCH FESTIVALER

Midsommarfirande
Traditionellt firande med lekar och dans
runt midsommarstången.
För: barn och vuxna 0–100 år.
När Fredag 21 juni från kl. 13.00
Var: Farsta gård
Information: www.farstagard.se/

Stockholms kulturfestival

We are stockholm

Programmet spänner brett och
innehåller allt från world music, jazz,
opera, klassiskt, pop, rock, aktiviteter
för barn/familj, samtal, street art,
teater, stadsvandringar, konst, dans,
foto och internationella gästspel.
Allt på Kulturfestivalen är gratis utom
”walks” – guidade stadsvandringar med
en mängd olika teman.
För: alla
När: 13–17 augusti kl 12.00–00.00
Var: i Stockholms innerstad
Information:
kulturfestivalen.stockholm.se/

Sveriges största ungdomsfestival.
Förutom artister på stora scenen,
innehåller festivalen ett fullspäckat
dagsprogram fyllt att aktiviteter.
Du kan helt enkelt hitta det du
gillar mest, prova något du aldrig
gjort förut och dansa hela veckan!
Tuben, fritidsgård i Farsta för
gymnasieungdomar, har ett eget
tält på festivalen (se sid 16)
För: unga 13–19 år
När: 13–17 augusti kl 12.00–20.00
Var: Kungsträdgården
Information:
kulturfestivalen.stockholm.se/was/

Foto: Jonas Södergren

STOCKHOLM PRIDE 2019
Stockholm är en stad för alla! Pridefestivalen lyfter HBTQ-frågor och allas lika
värde. Fest, politik, föreläsningar, musik och förstås Pride Parade som går genom
centrala Stockholm 3 augusti. Pride uppmärksammas även i Farsta.
När: 29 juli–4 augusti
Var: Bland annat Stockholms city
Information: www.stockholmpride.org/ info@stockholmpride.org
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(nästan)

KULTUR

Alla aktiviteter
är GRATIS!

Biblioteken i Farsta

Dansa och sjung med
världens djur

24 juni–18 augusti kl. 10.00-18.00 måndag till fredag
Stängt lördag och söndag.

Sandra Marteleur folkmusiker & pedagog,
Lars Farago dansledare kommer med ett
program som alla kan delta i.
Sånger, rörelser och danser till stor del
hämtade från böckerna Tjuderuttan sa
räven och Sikelej sa kamelen.
För: barn 4–10 år
När : 12 juni kl. 16.00
Var: Parkleken Odlarängen, Tallkrogen

Farsta bibliotek har sommaröppet

Fanfarenkollo
Under temat magi kommer vi tillsammans att läsa, spela
teater, skriva och ha kul tillsammans.
Ta med egen matsäck. Arr: Kulturhuset Fanfaren
För: barn 10–12 år
När: 18–19 juni kl. 9.00–13.00
Anmälan: på Farsta bibliotek (på Fanfaren)
Var: Farstagången 8, Farsta centrum
Information: farsta.ssb@stockholm.se 08–50830521

Gubbängens och Sköndals bibliotek är stängt
24 juni–18 augusti

Sommarkurser på Kulturskolan

Garageband, musikal, pianoimprovisation, tvärflöjt, hiphop
(dans), gitarr, nyfiken på fiol och låtskrivarkurs m.m.
För: barn och unga 6–22 hår
När: 12 juni–16 augusti
OBS! Kostnad: 100–300kr
Information: www.stockholm.se/kulturskolan
syd.kultur@stockholm.se 076–123 18 00
Foto: Boris Laible

Världen ljuder
En hisnande berättarkonsert. Hör om det dansande monstret,
gäddan som blev en harpa och Näcken som med sina magiska
krafter kan förhäxa nästan vem som helst!
Världen ljuder är en variationsrik föreställning där muntliga
berättelser om musikens förtrollande kraft flätas samman med
vacker och svängig musik. Av och med folkmusikduon Daniel &
Emma Reid samt scenberättaren Mikael Öberg.
För: barn 6–12 år
Äntligen sommarlov!
När: 17 juni kl. 15.00
Var: Parkleken Måsen, mötesplatsen i Fagersjö
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KULTUR
Fotograf: Martin Lundström

Nalle Clown har fjärilar i magen
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 barn i alla åldrar
När: 12 juli kl. 15.00
Var: Parkleken Nybygget i Gubbängen
När: 15 augusti kl. 14.00
Var: Parkleken Forsängen, Farsta Strand

Foto: Alexandra Westermark

Karibisk Karneval
med Maria Llerena
En färgsprakande Karibisk Karneval
med musik, rytm och glädje. Barnen
får låna karnevalskläder, hattar och
musikinstrument och det hela avslutas
med ett karnevalståg.
För: barn 6–9 år
När: 18 juli kl. 14.00
Var: Parkleken Farstaängen, Farsta C

Foto: Jonas Södergren

Lilla midsommar med Clowneri och trolleri
Kom och se trollkarlen Jonas Södergren lyckas och misslyckas
att trolla i denna föreställning som saknar logik och röd tråd!
En fartfylld blandning av trolleri och clowneri.
För: alla
När: 19 juni
kl. 10.00 klär vi och dansar kring midsommarstången
kl. 11.00 Clowneri och trolleri med Jonas Södergren
Var: Parkleken Farstaängen, Farsta C
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KULTUR
Foto: Dotterbolaget

I pastan blandas, ambitioner, kryddor och kärlek.

Mim- och cirkusskola
Du får testa lättare akrobatik samt
mim. Fokus ligger på vänskap samt att
visa hänsyn till varandra. Olika roliga
grupp- och parövningar. Av och med
Pantomimteatern.
För: barn 6–10 år
När: 26 juni kl. 14.00
Var: Parkleken Starrmyran, Hökarängen

Sant, falskt och lite däremellan
En underhållande, interaktiv revy med både humoristiska och allvarliga berättelser om
sant, falskt och däremellan av och med Cirkus Tigerbrand. Ibland kan sanningen visa sig
vara falsk och lögnen visa sig vara sann – allt beroende på vilket perspektiv man har.
Publiken får vara med och komma med synpunkter och gissa vad
som faktiskt är sant i det som sägs.
Efter föreställningen finns det möjlighet till samtal.
För: barn 7–12 år
När: 18 juli kl. 11.00 & 14.00 och 19 juli kl. 14.00
Var: Farsta bibliotek, Farsta C
Information: farsta.ssb@stockholm.se, 08-50830521
Anmälan: www.biblioteket.stockholm.se/kalender

(nästan)

Alla aktiviteter
är GRATIS!
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KULTUR
Foto: Lena Björn

Trio Smack
Resväskor som fastnar i luften, röda bollar som
försvinner och återuppstår och en arg en som
ramlar omkull. En clowntrio jobbar på fullaste
allvar med att roa publiken. De bjuder på en
fysisk föreställning med magitricks och clowneri.
Föreställningen gjordes ursprungligen för att spelas
för ”Clowner utan gränser” på barnhem i Burma,
den är därför inte beroende av språk, artisterna
pratar bara låtsasspråk. Med Dotterbolaget.
För: barn 5–10 år
När: 16 augusti kl. 15.00
Var: Parkleken Farstaängen, Farsta C

Teater Sláva presenterar en sagoteater
fylld av det finska eposets minsta pärlor.
En föreställning fylld av musik, sång
och skönhet som bjuder på en rolig och
poetisk stund med mycket näring för
fantasin. Passar både svenskspråkiga och
tvåspråkiga (svenska och finska) barn och
familjer.
För: barn 4–7 år
När: 12 juni kl. 15.00
Var: Parkleken Semlan, Sköndal
Information: teaterslava.org

Foto: Daniel Milton

Kalevalaskåpet

Gatushow med Rasmus Wurm
Ni har sett honom på en stadsfest, i en
cirkusmanege eller som kock i Pick A color.
Med lång erfarenhet och mångfacetterade
cirkuskonster bjuder han på show med humor,
värme och närvaro.
Vild jonglering, fenomenalt trolleri och
gigantiska såpbubblor.
Det finns något för alla i Rasmus enmansvarieté.
För: alla
När: 3 juli kl. 14.00
Var: Parkleken Farstaängen, Farsta C

Shohaz – Jorden runt med Golbang
Jorden runt på 45 minuter! Musik, dans och glädje.
Tunga, svängiga rytmer från Turkiet tillsammans med
gåshudsframkallande melodier från Iran.
Svenskt vemod tillsammans med glädje från Argentina.
Sångerna framförs på svenska, persiska, baluchiska, turkiska och kurdiska och till detta bjuder vi på dans i form
av iransk folkdans och virvlande Sufidans.
För: alla
När: 14 juni kl. 14.00
Var: Parkleken Nybygget, Gubbängen.
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DANS & MUSIK
Dansläger
Älskar du att dansa?
I fem dagar kan du
prova på olika dansstilar, skapa egna
danser med andra, lära känna nya
människor och framförallt ta del av massa
dansglädje. Vi vill dela med oss av vår
dansglädje och vill samtidigt ta del av din.
Kanske har vi något att visa familjer och
vänner i slutet på veckan?
En dansföreställning?
Kom och dansa med oss i sommar!
Arr: Evelina och Marie i samarbete med
Tegelscenen
För: barn och unga 6–16 år
kl 10.00–13.00 för 6–10 år
kl 14.00–17.00 för 10–16 år
När: 15–19 juli kl. 10.00–17.00
Var: Tegelscenen, Hökarängen
Anmälan: evelina1bostom@gmail.com
Information: evelina1bostrom@gmail.com
marie.klawitter@gmail.com. 0701501294

Yoga, balett, street och dansföreställningen TRÄD
Kom och prova på yoga, balett och streetdans. Våra klasser leds av erfarna pedagoger
och danslärare. Du får också ta del av den interaktiva dansföreställningen TRÄD.
Inga förkunskaper krävs. Varmt välkomna att delta under alla dagar. Allt är gratis.
Arr: CCAP i samarbete med Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem och
Stadsholmen
För: barn och unga 9–14 år
När: 12 juni–18 juni (ej söndag 16 juni)
Kl 10.00–11.30 yoga eller balett
Kl 11.30–12.30 medhavd lunch/samvaro
Kl 12.30–14.00 street
Kl 14.30–15.15 TRÄD
Var: HALLEN i Farsta, Mårbackagatan 11 (Hus O)
Anmälan: julia.sundberg@ccap.se
Information: ccap.se
(nästan)

Alla aktiviteter
är GRATIS!
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SKAPANDE & SPELANDE
Skapa egna datorspel!
Gillar du att spela datorspel? Här får
du prova på att koda ditt alldeles egna
datorspel i Scratch tillsammans med
ungdomarna från Hemkodat. Begränsat
antal lånedatorer, så ta gärna med egen.
För: barn och unga 9-15 år
När: 26–28 juni kl. 13.00–17.00
Var: Tuben, Rum 410, Munkforsplan 45
Anmälan: hemkodat@gmail.com
Information: www.facebook.com/
Hemkodat

Real - Not Perfect!
Hello world! Camp Stockholm
Sommarläger i digitalt skapande.
Hit kommer unga från hela Sverige för att
skapa med kod och digitala verktyg och
kombinera detta med sommaraktiviteter.
Föranmälan krävs.
För: barn 8–11 år
Dagläger som kombinerar digitalt skapande
med multiaktivitet, streetdance eller ridning.
För: unga 12–18 år
Övernattnings- och dagläger, olika val
inom digitalt skapande och kombo med
streetdance eller golf.
När: 17 juni–18 augusti
Var: Ågesta Folkhögskola
OBS! Kostnad:
inkomstbaserad lägeravgift med möjlighet
att ansöka om reducerad avgift.
Information:
https://helloworld.se/camp/stockholm/

Kreativt dagläger för tjejer. Prova på bild, clown, skrivande och drama om prestationskrav,
självkänsla och drömmar! Hur bryter man känslan av att inte vara tillräcklig, att behöva
vara perfekt och prestera på topp? Vi tror att lösningen är just tvärtom; att liksom clownen
duga i sina misstag. Med hjälp av bild, skrivande, drama- och clownövningar hyllar vi
tillsammans våra misslyckanden och får vara o-perfekta och äkta. Inga förkunskaper
behövs. Arr: Tegelscenen, Andréa Arlid scenkonstnär, Eva Dahlberg kulturpedagog.
För: dig som identifierar dig som tjej: 12–15 år
När: 8 och 9 augusti kl. 10.00–15.00
Var: Tegelscenen, Hökarängen
Anmälan: senast 15 juni eva@skrivspranget.se Begränsat antal platser.
Information: clownochskapa.wordpress.com

Dockteaterworkshop
Dockteaterspelaren Mustafa Aldarwish hjälper dig göra
din egen docka och att skapa en dockteatersaga. Vi
avslutar dagen med att spela upp de sagor vi skapat
tillsammans.
ورشة عمل يف مرسح الدمى
 سيساعدك يف صنع دمية خاصة بك واجياد،اصنع دميتك بنفسك مع صانع ادلىم مصطفى ادلرويش
قصة منا�سبة لدلمية و سوف نهن�ي يومنا مع عرض دىم ختتارونه انمت
För: 6–10 år
När: 18 juni kl. 13.00–16.00
Var: Parkleken Fagerlid, Hökarängen
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SPORT & LEK

(nästan)

Alla aktiviteter
är GRATIS!

Ungdomshäng på Sköndalsbadet
Bad i bassängen, roliga aktiviteter och
arrangemang. Badet bemannas med två
fritidsledare och två badvakter.
Bassängen har extra hög temperatur i
vattnet. Arr: Farsta sdf i samverkan med
idrottsförvaltningen
För: 12–19år
När: 14 juni–17 augusti
kl. 18.00–23.00 fredag, lördag
(obs, ej midsommarhelgen)
Var: Sköndalsbadet. På stiftelsen Stora
Sköndals område vid sjön Drevviken
Information:
www.stockholm.se/kulturfritidfarsta

Badbuss
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Badbussen åker till närliggande fina badplatser vid havet. Där kan man leka, spela, pyssla
eller fiska. De barn som önskar ta simborgarmärke kan göra det. Det är alltid personal på
bryggan när barnen badar. Medtag matsäck eller matpeng för dagen. Vi bjuder på saft
och frukt. Obs! Du måste kunna simma 50 meter. Föranmälan krävs.
I mån av plats kan man hoppa på bussen vid Farsta strand.
För: barn och unga 10–16 år
När: 24 juni–5 juli, måndag till fredag
Var: Bussen hämtar och lämnar vid följande ställen:
Kl 09.30 Tallkrogen (Lingvägen rondellen)
09.35 Gubbängens Centrum
09.40 Hökarängens T-bana
09.45 Sköndals Centrum
09.55 Farsta (Nykroppagatan/Ölmevägen)
10.05 Fagersjö (Lidl parkeringen)
10.10 Farsta Strand (Magelungsvägen)
Obs! Det är viktigt att du kommer i tid, bussen går på utsatt tid.
Anmälan: pernilla.sigrid.andersson@stockholm.se
Information: www.stockholm.se/kulturfritidfarsta

SPORT & LEK
Fiskeskola
Kom och lär dig att fiska. Lär dig av erfarna sportfiskare! Testa att meta, kasta med
haspelspö och lär dig knyta fiskeknutar. I sjön finns det många bra ställen där man kan
fiska t.ex. aborre och gädda.
Vi börjar med en kort information om fiske, vi provar att fiska och äter goda mackor. Sen
får alla en goodiebag. Flytvästar och spön finns att låna, det enda som fattas är just Du!
Det är kul att fiska och vara ute i naturen!
Arr: Magelungens fiskevårdsförening
För: 6–15år
När: 5 juli kl. 10.00–14.00
Var: Farstabadet
Anmälan: plats för 50 barn miska.escobar@hotmail.com
Information: 073–518 89 38, miska.escobar@hotmail.com

Farsta simhall
Öppettider i sommar 22 juni–18 augusti
Måndag, onsdag 06.30–10.00 & 15.00–20.00
Tisdag, torsdag, söndag 15.00–20.00
Fredag 06.30–13.00
Lördag STÄNGT
OBS! Kostnad: Ordinarie inträde till badet gäller

Sommarsimskola med Neptun
Simklubben Neptun arrangerar simskola vid
Farstabadet. Se info på Neptuns hemsida om
förkunskaper, olika nivåer och anmälan.
För: barn 5–9 år
När: 17–20 juni och 24–28 juni
kl. 16.00–16.40 och 17.30–18.10 måndag–torsdag
Var: Farstabadet
Anmälan: Ja
Information: https://skneptun.kanslietonline.se/
Neptun har även simskolor och Simsportkollo vid
Nytorpsbadet och Älvsjöbadet
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SPORT & LEK
Idrott - dagläger

Foto: GettyImages

FOC Farsta fotboll ordnar ett dagläger
öppet för barn och ungdomar. Spela
roliga matcher, häng med kompisar,
pannafutbol, handboll och futvolley. Vissa
dagar arrangeras turneringar med små
priser. Kom förbi och hoppa in i ett lag
eller anmäl dig med kompisar på plats.
Lättare förtäring; dricka, frukt, macka
För: barn och unga 10–15 år
När: 24 juni–5 juli
kl. 11.00–16.00 måndag–fredag
Var: Farsta IP
Anmälan: Drop in
Information:
www.focfarstafotboll.se

Farsta Sportscamp
Var med på årets sportscamp! Prova på taido, fotboll, innebandy, orientering, bordtennis,
simning, gymnastik, friidrott, judo, dans, basket och handboll.
Du väljer en huvudidrott och blir sen tilldelad fem stycken prova-på idrotter.
Alla idrotter utövas i nära anslutning till Farsta idrottscentrum.
För: barn 8–12 år
När: 5–16 aug, måndag–fredag
Var: Farsta sim- och idrottshall, Farsta IP
Anmälan: stockholm.se/farstasportscamp
OBS! Kostnad: 400 kr för barn boende i Stockholms kommun, 800 kr för övriga
Information: funktion.farstasportscamp@stockholm.se 08–508 18 672
facebook.com/farstasportcamp
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SPORT & LEK

Foto: Pia Wulff

Skateskola
Både för dig som är nybörjare och för dig som kan en del. Högdalens skateförening visar och instruerar.
Vatten och frukt finns för alla
För: 8–16 år. Barn under 8 år i vuxens sällskap.
När: 24 juni–12 juli kl. 13.00–17.00
12–16 augusti kl. 13.00–17.00
Var: Parkleken Nybygget, Gubbängen

Utflykter
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Foto: Martin Anagrius

Vi gör olika utflykter t.ex. besök på Skansen, Hellasgårdens friluftsanläggning
och parklekar. Vi kommer också att ha olika aktiviteter som tävlingar,
brännboll och bastubad. Vi kommer grilla korv, fika och äta lunch.
Arr: Föreningen Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans.
För: barn och unga 6–15 år. Även föräldrar är välkomna.
När: Kontakta Milaja Nyman för mer information.
Information: milaja_nyman_88@hotmail.com

Foto: Anna Åberg

SPORT & LEK

Rörelsefestival!

Farsta Stadsdelsförvaltning i samarbete med projekt Farstamodellen bjuder in sommarlovslediga
barn till en aktivitetsdag på Farsta IP. Testa på idrotter som fotboll, friidrott, basket, judo, capoeira,
taido, boccia samt pröva på våra hoppborgar och hinderbanor!
Upptäck glädjen i att röra på dig. På plats kommer du kunna träffa det lokala föreningslivet,
skolidrottsföreningar från området samt representanter från Stockholm Stad och Stockholmsidrotten.
För: barn 8–15 år
När: 12 juni kl. 10.00–14.00
Var: Farsta IP
Anmälan: Drop in
Information: funktion.farstasportscamp@stockholm.se
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(nästan)

Alla aktiviteter
är GRATIS!

EXTRA STÖD
Fritidsnätet

Tips! På Fritidsnätet kan du hitta
information om aktiviteter i hela
Stockholms län för dig som behöver
extra stöd.
Information: www.fritidsnatet.se

Fritidsgården Morris

När: Stängt under sommaren.
Ordinarie öppettider under terminerna:
Måndag och onsdag kl. 18.00–21.00.
Var: Cigarrvägen 16, Hökarängen.
Information: 08–508 19 714.

Himmel och pannkaka
Foto: Pernilla Andersson

Sommarhäng på Gålö
Dagkollo med roliga aktiviteter för dig som har funktionsvariation eller är i behov av extra
stöd. Spela spel, pingis, fotboll, pyssla, bada och grilla. Flera DJ:s står för underhållningen.
Du som deltar tar med egen lunch, grill finns. Personalen på plats är erfarna fritidsledare
som följer med på bussen både dit och hem. Det finns även hjälp för dig som har behov
av färdtjänst. Arrangeras av Farsta stadsdelsförvaltning i samverkan med Enskede Årsta
Vantörs, Södermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar.
För: 13 år och äldre
När: 17–20 juni
Buss: avgår kl 09.45 nedanför
Globens T-bana (vid Keps kiosk)
Var: Simpvik på Gålö
Anmälan: 4 juni
ann.persson@stockholm.se
Information: 08–508 19 714

När: Stängt under sommaren.
För: 14 år och uppåt.
Ordinarie öppettider under terminerna:
Torsdagar kl. 16.00–20.00.
Var: Söderledskyrkan, Hökarängen.

Sport/friluftscamp Träffstugan!
Välkommen!Vi kommer att fokusera på
rörelseglädje i alla dess former. Våra duktiga
och erfarna ledare kommer att göra allt för att
din vecka ska bli så häftig som möjligt.
För: dig med en funktionsnedsättning 10–25 år
När: 17–21 juni och 1–5 juli
kl. 10.30–16.00 måndag–fredag
Var: Gråhundsvägen 82 c
Anmälan:
marie.erdman.wehinger@stockholm.se
Information:
Marie Erdman Wehinger 08–93 38 60
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FRITIDSGÅRDAR

Foto: Alex Valdovinos

Sommaröppna
fritidsgårdar

Här kan du göra roliga saker och
träffa gamla och lär känna nya
kompisar.

Nybygget
Kom och spela tv-spel, sällskapsspel och
idrotta. Delta i skapande aktiviteter,
träffa kompisar och mycket mer.
Följ med på spännande utflykter.
För: 12–15 år
När: 24 juni–12 juli
kl. 18.00–22.00 tisdag–fredag.
Var: Gubbängsvägen 80, Gubbängen
Information: pia.wulff@stockholm.se
08–508 19 720
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Tuben, Farsta C

Tonårsläger

Verksamheten har fokus på kreativt
skapande. På Tuben finns dansstudio,
inspelningsstudio, replokaler och fritidsledare
som hjälper dig att förverkliga dina idéer.
Under sommaren genomförs aktiviteter
och utflykter i samverkan med stiftelsen
Farstalyftet.
Lägervistelse på Gotland 1–2 augusti.
För: ungdomar i gymnasieåldern
När: 24 juni–12 juli, 1–2 augusti
12–16 augusti We Are STHLM (se sid 3)
Var: Munkforsplan 45
Information: glara.sam@stockholm.se
08–508 19 706

I samband med skolavslutningen åker
ungdomar från fritidsgårdarna i Farsta till
Talludden, en lägergård utanför Hallsberg.
Bad, utflykter, samvaro, mm
För: 12–15 år
När: 11–15 juni
Var: Talludden, Hallsberg
Information: föranmälan görs på någon
av våra fritidsgårdar

Fritidsgårdar som håller stängt

Fagersjö, Havsörnstorget 13–15
08–508 19 705
Forsängen, Nordmarksvägen 31
08–604 40 91
Morris, Cigarrvägen 16
08–508 19 713
Västboda, Forshagagatan 50
08–604 55 50
Öppen idrottsverksamhet, Sköndalshallen,
Perstorpsvägen 75, 08–508 18 235

PARKLEKAR
Sommaröppna parklekar

I våra sommaröppna parklekar kan du
ta del av aktiviteter som skapande,
bollsport, turneringar, spel och lekar.
Vi lånar ut lekmaterial som cyklar och
bollar. Det finns möjlighet till grillning.
I parkleken kan du köpa fika, saft, bullar,
mm till självkostnadspris.

Parkleken Farstaängen
Parkleken är öppen hela sommaren,
kl. 9.00–17.00 alla vardagar
Plaskdamm och skateramp finns.
Var: Färnebogatan 75
Information: 076–121 82 43, 08–604 53 93

Parkleken Starrmyran
Parkleken är öppen
24–28 juni
kl. 13.00–17.00 måndag–fredag
Stallet är stängt då hästar och getter är på
grönbete.
Var: Onsdagsvägen 11
Information: 08–508 18 140

Foto: Myrna Österlund

Parkleken Nybygget
Parkleken är öppen
24 juni–12 juli
12–16 augusti
kl. 9.00–17.00 måndag–fredag
Var: Gubbängsvägen 80
Information: 08–508 19 720

(nästan)

Parklekar som håller stängt från
och med den 21 juni
Fagersjö, Havsörnsgränd 6
08–508 19 705
Fagerlid, Cigarrvägen 20
08–508 19 713
Forsängen, Nordmarksvägen 31
08–604 40 91
Odlarängen, Kaggeholmsvägen 28 (på
baksidan) 08–508 18 142, 08–508 40 632
Semlan, Sköndalsvägen 41
Information: 08–508 18 229

Alla aktiviteter
är GRATIS!
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KALENDARIUM
JUNI
Vecka 24–33 		
Vecka 25–33		
11 juni–15 juni 		
12 juni kl. 10.00–14.00
12 juni kl. 15.00 		
12 juni kl. 16.00 		
12 juni–18 juni 		
14 juni kl. 14.00 		
17 juni kl. 15.00		
17–20 juni 		
17–20 juni		
17–21 juni			
18–19 juni 			
18 juni kl. 13.00 		
19 juni kl. 10.00 		
21 juni från kl. 13.00
24 juni–5 juli 		
24 juni–5 juli 		
24 juni–12 juli 		
24–28 jun			
25–26 juni kl. 13.00-17.00
26 juni kl. 14.00. 		

JULI
Vecka 24–33 		
Vecka 25–33		
24 juni–5 juli 		
24 juni–5 juli 		
24 juni–12 juli 		
1–5 juli			
3 juli kl. 14.00 		
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Sköndalsbadet					Sköndalsbadet, Sköndal
Sommarläger i digitalt skapande		
Ågesta Folkhögskola
Tonårsläger					Talludden, Hallsberg
Rörelsefestival		
			Farsta IP
Kalevalaskåpet 				
Parkleken Semlan, Sköndal
Dansa och sjung med världens djur 		
Parkleken Odlarängen, Tallkrogen.
Yoga, balett, street och dansföreställningen TRÄD HALLEN i Farsta, Mårbackagatan 11 (Hus O)
Shohaz – Jorden runt med Golbang 		
Parkleken Nybygget, Gubbängen
Världen ljuder 					Parkleken Måsen, Fagersjö
Sommarhäng		
			Gålö
Sommar Simskola med Neptun 		
Farstabadet
Sport/friluftscamp		
		
Träffstugan, Gråhundsvägen 82c
Fanfarenkollo 					Fanfaren
Dockteaterworkshop				
Parkleken Fagerlid, Hökarängen
Lilla midsommar med Clowneri och trolleri
Parkleken Farstaängen, Farsta C
Midsommarfirande 				Farsta gård
Badbuss 					Bussen hämtar på olika platser i Farsta
Idrott - dagläger 				Farsta IP
Skateskola 					Parkleken Nybygget, Gubbängen
Sommar Simskola med Neptun 		
Farstabadet
Skapa egna datorspel!				Tuben, Rum 410, Munkforsplan 45
Mim- och cirkusskola 				Parkleken Starrmyran, Hökarängen

Sköndalsbadet					Sköndalsbadet, Sköndal
Sommarläger i digitalt skapande		
Ågesta Folkhögskola
Badbuss 					Bussen hämtar på olika platser i Farsta
Idrott - dagläger 				Farsta IP
Skateskola 					Parkleken Nybygget, Gubbängen
Sport/friluftscamp		
		
Träffstugan, Gråhundsvägen 82c
Gatushow med Rasmus Wurm 			
Parkleken Farstaängen, Farsta C

KALENDARIUM
JULI forts
5 juli kl. 10.00-14.00
12 juli kl. 15.00 		
15–19 juli 			
18 juli kl. 14.00		
18 juli kl. 11.00 & 14.00
19 juli kl. 14.00 		
29 juli–4 augusti 		

AUGUSTI
Vecka 24–33 		
Vecka 25–33		
29 juli–4 augusti 		
5–16 aug			
8 och 9 augusti 		
12–16 augusti		
13–17 augusti 		
13–17 augusti		
15 augusti kl. 14.00 		
16 augusti kl. 15.00 		

Fiskeskola					Farstabadet
Nalle Clown har fjärilar i magen		
Parkleken Nybygget, Gubbängen.
Dansläger 					Tegelscenen, Hökarängen
Karibisk Karneval med Maria Llerena
Parkleken Farstaängen, Farsta C
Sant, falskt och lite däremellan 		
Farsta bibliotek
Sant, falskt och lite däremellan 		
Farsta bibliotek
Stockholm pride 				
Bland annat Stockholms city

Sköndalsbadet					Sköndalsbadet, Sköndal.
Sommarläger i digitalt skapande		
Ågesta Folkhögskola
Stockholm pride 				
Bland annat Stockholms city
Farsta sportscamp 				
Farsta sim- och idrottshall, Farsta IP
Real - not perfect Kreativt dagläger för tjejer
Tegelscenen, Hökarängen
Skateskola 					Parkleken Nybygget, Gubbängen.
Stockholms kulturfestival 			
I Stockholms innerstad
We are Stockholm
			Kungsträdgården
Nalle Clown har fjärilar i magen 		
Parkleken Forsängen, Farsta Strand
Trio Smack 					Parkleken Farstaängen, Farsta C

(nästan)

Alla aktiviteter
är GRATIS!
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VI PÅ FÄLTET

Fältassistenterna i Farsta
Vi arbetar uppsökande och förebyggande för ungdomar mellan 11–18 år som
behöver stöd av olika anledningar. Vi samarbetar och samverkar med skola,
fritidsgårdar, socialtjänst, polis, föräldrar och stadsdelens samordnare för det
drogförebyggande arbetet.
Information: 08-508 19 019
www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-unga/Faltassistenter/
FaltFarsta
faltfarsta

Ungdomsjouren
Socialsekreterare på ungdomsjouren arbetar dagar, kvällar och nätter med att
söka upp och etablera kontakt med ungdomar i riskmiljöer i Stockholms city.
Information: ungdomsjouren@stockholm.se Jour: 08-508 25 481

POLISEN

Vid akut nödsituation – pågående brott: ring larmnumret 112
Lokala polisen i Farsta: 114 14
be att få tala med Lokalpolisområde Farsta

stockholm.se/kulturfritidfarsta

