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Aktiviteter för alla
barn på sommarlovet

Lyckliga Gatorna samordnar kommunens lovaktiviteter för barn
och unga. Aktiviteterna är gratis.
Bor du i Katrineholm eller är du
på besök? Det spelar ingen roll, vi
önskar dig en underbar sommar!
Vi hoppas att du kommer att hitta
något som passar just dig i sommar.
Kanske vill du delta i aktiviteter? Eller
så vill du läsa en bok i gräset. På våra
aktiviteter deltar alla utifrån sina
villkor och förmågor. Har du frågor

om framkomlighet, toaletter eller
annat som kan hindra dig från att
komma? Tveka inte att kontakta oss
så gör vi allt vi kan för att möta dina
behov.
Du som är vårdnadshavare är
ansvarig för ditt/dina barn.
Vid en eventuell olycka eller skada
så gäller er privata försäkring.

Vid frågor kontakta Lyckliga Gatorna/Katrineholms kommun
Telefon: 0728-53 82 07
Mejladress: lyckligagatorna@katrineholm.se
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Lyckliga gatorna
Sommarlovsaktiviteter måndag-fredag vecka 24-vecka 32
Västra skolan
Måndag–tisdag klockan 13–16
Onsdag klockan 15–18
Torsdag–fredag klockan 13–16
Sveaparken
Måndag–fredag klockan 13–16
Nävertorpshallen
Måndag–fredag klockan 13–16

Landsbygden
Måndag: Strångsjö skola
klockan 13-15
Tisdag: Julita skola
klockan 13–15
Onsdag: Björkviks kyrka
klockan 13–15
Torsdag: Valla medborgarhus
klockan 13–15
Fredag: Sköldinge, lekparken på
Parkgatan, klockan 13–15

All medverkan sker på eget ansvar (se sidan 2). Lyckliga gatorna samarbetar
med föreningslivet och andra verksamheter inom Katrineholms kommun
för att ge barn och unga en aktiv sommar. Vill du vara med behöver vi
godkännande från din/dina vårdnadshavare, fyll i lappen och lämna till oss.

Anmälan
Ditt namn:
Telefonnummer:
Vårdnadshavare:
Telefonnummer:
E-post:
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Fritidsbanken
Fritidsbanken flyttar till sommarlokaler
under perioden 12 april–27 augusti.
Vi flyttar från källaren i Nämndhuset
och in i Cris lokal på Köpmangatan 14,
vid torget. Där finns Fritidsbanken hela
sommaren och vi kommer även att ha
en vagn nere vid Djulöbadet.
Öppettider vecka 23–32: måndag-fredag klockan 10–15
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Biblioteket

Skrivarskola för superdetektiver tillsammans med Bokklubben!
Marla och Yakeen håller en
skrivarkurs för superdetektiver på
lovet. Vi håller till på Kulturhuset
Ängeln tisdagar och torsdagar klockan
14–15:30 under fem veckor i sommar,
veckorna 24–28.
Tillsammans löser vi skrivuppgifter
där vi fokuserar på olika områden
som personbeskrivning, miljöbeskrivning med mera.
Och så bjuder vi på fika!
Skicka din anmälan till biblioteket@
katrineholm.se och skriv Skrivarskola
som ämne.
Bokklubben kommer även att besöka
Lyckliga gatorna under sommaren.
Vid frågor och anmälan kontakta biblioteket
Telefon: 0150-576 30
Mejl: biblioteket@katrineholm.se
6

Sommarfolder 2021.indd 6

2021-05-19 16:58:57

Kodcentrum

Koda ditt eget spel - här får du prova på att skapa ditt eget spel
Du hittar själv på vad det ska
handla om, spelvärlden och
spelkaraktärerna. Du behöver inte
ha kodat förut, bara kom så hjälper
vi dig.

Ålder: passar dig som är 10-12 år.

Vi visar hur du gör egna bilder,
ljud och programmerar ditt spel i
Scratch. Sista dagen får du bygga en
egen spelkontroll och testa att spela
ditt och andras spel!

Plats: Katrineholms Bibliotek

Välkommen!

När: veckorna 24, 25 och 26.
Tisdagar, onsdagar och torsdagar
klockan 9:30–12.

Arrangör: Katrineholms bibliotek i
samarbete med Kodcentrum
Anmälan: skicka din anmälan till
biblioteket@katrineholm.se och
skriv Kodcentrum som ämne.

Vid frågor och anmälan kontakta biblioteket
Telefon: 0150-576 30
Mejl: biblioteket@katrineholm.se
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Perrongen
Sommaraktiviteter 2021
Perrongen har öppet onsdag till lördag mellan kl 17.00 och 21.00 för
ungdomar i högstadiet och gymnasiet (upp till 20 år).
Under sommaren har vi aktiviteter utifrån väderlek. Följ oss på Instagram:
perrongenkatrineholm eller Facebook: Perrongen Katrineholm, så får du
veta mer om våra aktiviteter.
Är det något särskilt du skulle vilja göra? Tipsa oss!
Exempel på aktiviteter:
Grillkväll
Open stage
Dance battle utomhus
Djulö-kväll
Fotboll

Femkamp
Streetbasket
Biljardturnering
Fifa-turnering
Filmkväll
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Sommarprogram
Pysselpåse
I påskas delade vi ut pysselpåsar till barn och det blev så himla populärt att
vi gör om det nu i sommar. Under vecka 26 och 27 har vi 200 påsar att dela
ut så först till kvarn! En påse per barn såklart.
Påsen är helt gratis och finns att hämta på:
• Turistbyrån vardagar kl 10–15
• Lyckliga Gatorna (se sidan 4)
• Kulturhuset Ängeln (öppettiderna finns på katrineholm.se/kulturhuset)

Konst-ainer
På Stortorget i sommar kan du se något
annorlunda. Mitt på torget kommer vi
att ställa upp en container som går att se
igenom. Vad den kommer att innehålla?
Ta dig till torget i sommar och kolla!

Storyspot - litterär vandring
Vad har Liza Marklund och
Selma Lagerlöf gemensamt? Flera saker
såklart, men förutom att vara kvinnor
och kända svenska författare så är svaret
faktiskt Katrineholm.
I sommar kan du ta en tur i stan med
hjälp av Storyspot. Ladda hem appen, sök
Katrineholm, gå runt i stan och förundras
över att flera stora författare faktiskt har
Katrineholm gemensamt på något sätt...

Wengstömska villan, eller
Solkullen som platsen
också kallas...
Vilken författare tror du
har koppling till det här
katrineholmshuset?
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Konst
Sommarutställning i Katrineholms konsthall

Erik Östensson
Vid Tjärnen

5 juni-14 augusti
I Erik Östenssons fotografier är det någonting som inte känns verkligt. Han
har gjort något som får oss att tveka över vad vi faktiskt ser. Det vi ser i
bilderna verkar först enkelt och bekant, saker vi möter i vardagen, men det
händer något annat i dem också. En liten detalj gör att allt blir annorlunda.
Utställningen i konsthallen visar bland annat några fotografier som är tagna
vid en liten sjö som ligger långt inne i den västerbottniska skogen. Det är en
plats som Östensson fortsätter att besöka trots att det nu är länge sedan
han flyttade därifrån.
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Offentlig konst
Upplev konsten runt om i staden!

Överallt i Katrineholm finns konst som
du kan titta på och ibland även känna på.
Besök djuren i Stadsparken, bli förtrollad
av den talande skogen på muren på
Norr eller titta på de lysande husen i
Sveaparken.
Konstkartor för barn med pyssel
och spännande information finns på
Kulturhuset Ängeln, turistbyrån och
katrineholm.se/offentligkonst.
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Konstturer
Promenader eller cykeltur i augusti–september
19 augusti kl 17–18
Konstvandring i stadsparken med visning av
den offentliga konsten.
Vi ses vid scenen i
stadsparken.
26 augusti kl 17–18:15
Konstvandring på öster
med visning av den
offentliga konsten.
Vi ses vid Lokstallet.
Promenaden är cirka
3,5 km lång.

2 september kl 17–18
15. Konstvandring på
norr med visning av
den offentliga konsten.
Vi ses vid Kulturhuset
Ängeln. Promenaden är
cirka 3 km lång.

9 september kl 17–18.15
Konstcykling runt i
staden med stopp vid
offentliga konstverk. Vi
ses vid Lokstallet och
cyklar mest i utkanten
av staden.

Anmälan och frågor:

Anmälan och frågor:

kultur@katrineholm.se . Skriv

kultur@katrineholm.se. Skriv

konstpromenad i anmälan och

konstcykling i anmälan.

det datum du vill gå.
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Kulturskolan
Pop-up kulturskola – prova på

Här får du möjlighet att prova på
olika konstnärliga uttryck under ett
och samma tillfälle.
Vi dukar upp flera stationer med
olika spännande verksamheter.
Det blir en härlig blandning av
de olika paket som till exempel
Skrotskulptur, Magiska mönster,
Teaterimprovisation eller något
annat spännande och roligt.

Vi arbetar både med vuxna,
barn, familjer och gärna över
generationsgränserna. Du som är
9 år eller yngre ska ha din förälder
eller annan vuxen med som
deltagare.
Vi kör hela vecka 30, 26-30 juli,
måndag till fredag klockan 9–12
och vi samlas vid Kulturskolan,
Malmgatan 20.

Vid frågor kontakta Kulturskolan/BrittMarie Järnström Lindell
Telefon: 070-696 98 63
Mejl: bm.jarnstrom@gmail.com
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Andra aktiviteter
Föreningar och andra verksamheter

Julita Salt Scouter
Julita Salt Scouter ska ha en uppstart och grillkväll för scouter och för
nyfikna. Vi håller till på Lidabacke föreningsgård den 7/8 klockan 18.
Korv finns för skolungdom så långt det räcker. Övriga tar med eget
fika och grillbart. Vi står för eldarna och vatten. Med reservation för
förändringar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Studiefrämjandet
Södermanland
Under sommarlovet kommer
Studiefrämjandet genomföra 4
dagar sommarlovsgraffiti. För
vidare information besök deras
hemsida, studieframjandet.se
och välj Södermanlands län.
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Sommarboken 2021
Det här är för dig som är mellan 0 och 18 år.
Så här gör du:
1. Läs eller lyssna på fem böcker. Det går också bra om någon
läser högt för dig.
2. Skriv vilka böcker du har läst (på nästa sida).
3. Riv ut den här sidan och lämna in till ditt bibliotek i
Katrineholm, senast den 31 augusti.

Alla som deltar i Sommarboken kommer att få en bok under hösten.
Vi hör av oss!
LYCKA TILL!
För- och efternamn:
Ålder:
Adress:

Postnummer:
Ort:
Mejladress (om du har):
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Jag har läst:
(skriv titel och författare)

Hur var boken:
(ringa in en smiley)

1
2
3
4
5
Jag tyckte bäst om bok nummer:

Foldern är uppdaterad 2021-05-12
Fotograf framsida: Johan Klinthammar
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