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Alla aktiviteter är gratis! Om man behöver anmäla sig till aktiviteten står det 

angivet intill varje aktivitet. Står det ingen ålder angiven intill aktiviteten så är 

det för alla åldrar. Ev. ändringar i programmet annonseras på kommunens 

hemsida. Vid frågor är Du välkommen att kontakta arrangören för aktuell 

aktivitet, eller Linda Blomgren, tel. 0534-19259 
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Aktiviteter på Biblioteket i sommar: 

Seriesommar med Sommarboken 

Hela sommaren finns Sommarboken och Seriesommar på biblioteket. Passa 

på att upptäcka seriernas fantastiska värld! Hela sommaren kan du också gå 

vår frågerunda och vara med i utlottningen av presentkort på Svea Bio. 

Dessutom har vi ett pysselbord hela sommarlovet där du kan rita, skriva och 

färglägga dina helt egna serier! Ta också ett stämpelkort i lånedisken -  lånar 

du böcker 4 gånger under sommaren får du en bok! 

Håll utkik på bibliotekets Facebook (Dals-Eds bibliotek) för uppdateringar 

och information innan aktiviteterna, eller om något skulle ändras eller ställas 

in.  

Bokfika och sommarlov! 

Bibliotekets bokfika tar sig ut på badplatsen i sommar - det vill du inte missa! 

Vi har olika teman varje gång.  Man kan ta med sig en egen bok eller låna en 

på biblioteket innan träffen. Vi fikar, pratar böcker och njuter av sommaren. 

Vid dåligt väder är vi förstås inne på biblioteket istället!  

Tisdag 20 juni kl. 14:00. Tema Serier 

Tisdag 27 juni kl. 14:00. Tema Roligt  

Tisdag 4 juli kl. 14:00. Tema Återvändare.  

Läs mer om våra olika teman på biblioteket! Ålder: Åk 2-6 (den åk. du börjar 

till hösten) 

 

 

 



Strandsagor 

Tisdag 11 juli kl.14:00 och torsdag 3 aug kl.11:00 för barn 2-4 år  

Tisdag 18 juli och tisdag 1 augusti kl. 14.00 för barn 4-7 år.  

Vi läser sagor på stora badplatsen Lilla Le.Välj den grupp du tror passar bäst! 

Syskon kan förstås gå i samma grupp. Är det dåligt väder är vi inne på 

biblioteket istället! Håll koll på bibliotekets Facebook för information. 

 

Fantasy 13-18 år 

Tycker du om att läsa fantasy och är mellan 13-18 år? Verkar det roligt att 

skapa något baserat på en bok? Då ska du hänga med oss på biblioteket i 

sommar! Vi träffas 3 gånger, första gången presenteras några fantasyböcker, 

sedan röstar vi på vilken vi ska läsa. Andra gången pratar vi om boken och om 

vilka karaktärer vi tyckte om. Sista träffen visar vi upp vad vi skapat! Vad du 

vill skapa är helt upp till dig, kanske en tavla, fanfiction, poesi eller en kostym? 

Fredag 16 juni, måndag 3 juli och onsdag 19juli  - alla gångerna kl. 13:00 på 

biblioteket 

Serieworkshop 

Onsdag 28 juni kl. 10:30-13:30 kan ni träffa serieskaparen Yvette Gustafsson 

som visar hur man skapar en seriekaraktär och sedan hur man kan börja för 

att rita och skriva sin helt egen serie! Vi sitter på biblioteket, fikar, pratar och 

ritar. Passar alla mellan 10 och 19 år, så häng med och rita du också!  

 

Ungdomsgården under sommaren 

Ungdomsgården håller stängt 21 juni - 31 juli. Övriga dagar under 

sommarlovet är det öppet måndagar och tisdagar kl. 17:30-21:00 (åk 6 går 

hem kl. 20:00) samt fredagar kl. 18:30-23:00 (åk 6 går hem kl. 20:00). 



Sommargympa med Friskis & Svettis 

Tisdagar och torsdagar v. 24, 25 och 26 ( 13/6, 15/6, 20/6, 22/6, 27/6 och 

29/6. Samtliga dagar kl. 18:00 på Gröne Backe Camping. För både vuxna och 

barn, men barn under 7 i målsmans sällskap. 

 

Bowling 

Torsdag 20/7, 27/7, 3/8, 10/8 och 17/8 i Bowlinghallen i Ed.                        

Kl. 16:00-18:00 för barn som ska börja förskoleklass till hösten-ungdomar 

som går ur åk 9 denna sommar.     

 

Friidrott 

Kom gärna och prova på friidrott hela sommaren. Träning måndagar kl. 18-19 

på Bergslätt. Åldrar: 6 år och uppåt. Man får prova ett par gånger gratis - vill 

man sedan fortsätta blir man medlem i Eds SK som är arrangör. 

 

Ons 21 juni Gratis sommarlovsfilm: Upp i det blå  

Kl. 14:oo på Svea Bio för förskoleklass-åk 9 

Åttaåriga Pottan ska på ponnyläger. Tror hon och hennes föräldrar. Men av 

misstag hamnar hon på en skrotgård. Hos några riktigt märkliga typer. 

Motvilligt tar de hand om Pottan som snart upptäcker deras hemlighet. 

Bakom höga stängsel snickras det på en hemmagjord rymdfarkost. 

Barntillåten. Längd 1.22. 

 

 

 



Torsdag 22 juni Matlagning/bakning  

Kl. 10:00-13:00 och 13:00- 16:00 i hemkunskapssalen på Utsikten. 

Anmälan krävs för deltagande, till Maria Karlsson tel: 0703-364094 senast 

16/6. Man kan lämna önskemål om vad man vill göra när man anmäler sig. 

För åk 4-6 (den årskurs du ska börja i höst) 

 

Fredag 23 /6 Midsommarfirande Gröne Backe 

Kl. 11:00 kläs stången. Ta gärna med blommor. Kl.14:00 reses stången och 

därefter blir det sånglekar och folkdansuppvisning. Campingen bjuder på 

glass. 

 

Torsdag 29 juni Brännboll i Gesäter 

Kl. 18.00 på Hedebovallen. Gesäters IF arrangerar och bjuder på korv med 

bröd och dricka. För alla åldrar. 

 

Söndag 2 juli Brännboll i Rölanda 

Kl. 15:00 på Bölevallen.  Rölanda Byalag arrangerar och bjuder på korv och 

bröd. För alla åldrar. 

 

 

 

 

 

 



Tisdag 4 juli Street dance 

Sara Engström är danspedagog i Danspoolen och undervisar mest i street. På 

dessa lektioner kommer ni att få prova på olika stilar inom streetgenren, 

anpassat till gruppen och ålder. Vi jobbar med att kunna hitta känsla, rytm, 

beat och gung i kroppen och vi tränar koordination, isolation och 

kroppskontroll. Du får lära dig nya rörelser och stegkombinationer.  

12:15-13:00, åk 2-4 (den åk du börjar i till hösten) 

13:15 – 14:30 , åk 5-7 (den åk du börjar till hösten) 

14:45 – 16:00, åk 8-9 (även de som går ur åk 9 i sommar kan delta) 

Lokal: Danssalen på 20 MTW, ingång från Biblioteket. Ta med inomhusskor 

och vattenflaska och kläder man lätt kan röra sig i. Föranmälan behövs inte.  

 

8-9 juli LAN på ungdomsgården 20 MTW 

Lör 17:00-Sön 09:00 För åk 6-9. Anmälan behövs och görs via 

facebooksidan ”20 MTW Lan”. Där kan du också läsa mer om regler mm. Ta 

med dator/konsol, monitor + tillbehör, nätverkskabel (gärna 10 m+) och 

förgreningsdosa. 20MTW ansvarar inte för den utrustning deltagarna tar med 

sig. Vi bjuder på mat.  

 

Måndag 17 juli Fotbollsfeber på Gröne Backe 

Kom och var med på ett bollevenemang medolika inslag som har med fotboll 

att göra! Grenar: Teqball, Trixa, Straffsparken, Korgbollen, Hastighet (Vem 

skjuter hårdast?) Start 11:00. Dagen avslutas kl. 15:00 med Teqballcup. 

 

 



Lördag 22 juli Nössemarksdagen 

Hantverks – och familjedag med försäljning, tjärbränning,  

hästskokastning,korvgrillning, hoppborgar mm.  Kl. 10:00-15:30 i 

Nössemarksgården. Kl. 13:00 barnprogram på scenen: Filla och Totte.  

Kl. 14:00 uppträder The Cadillac band. Fri entré för barn under 16 år. 

Arrangör: Nössemarks hembygdsförening. 

 

Fredag 28 juli Barnens egen dag på Gröne Backe 

Gröne Backe Camping bjuder tillsammans med kommunen på hoppborgar, 

ansiktsmålning, piratshow, barnloppis mm. Start ca kl. 11:00 och avslut ca 

15:00. 

 

Torsdag 3 aug Brännboll på Tittutgärdet 

Kl. 13:00-14:00 för förskoleklass-åk 3  

Kl.14:00-15:00 för åk 4-9  

Vi håller till på Tittutgärdet vid Gröne Backe camping och bjuder på glass till 

alla deltagare. Ledare från kommunen. 

 

 

 

 

 

 



Tisdag 8/8 Äventyrsdag på Dalslands aktiviteter 

För åk 6-9 (den åk du har gått ur i sommar). Vi åker gemensamt i buss med 

två ledare förutom de guider som finns på Dalslands aktiviteter. Bussavgång 

13:30 från busstationen i Ed. Hemfärd 20:00. Anmälan och intyg från 

förälder behövs. Blankett finns på biblioteket,  där den även lämnas ifylld 

senast 18 juli. Begränsat antal platser. 

Aktiviteterna anpassas till ålder och förmåga. Vi har tillgång till följande 

aktiviteter:  

Höghöjdsbana 

Tänk er ”hela havet stormar” i gymnastiksalen fast ute i skogen och betydligt 

högre upp! Höghöjdsbanan består av 6 leder med sammanlagt 50 olika 

hinder mellan 3-17 meter upp i luften. Alla leder har lite olika svårighetsgrad 

och man är väl säkrad i vårt nya säkerhetssystem från Schweiz. Under uppsikt 

av våra höghöjdsguider och fastspända i helkroppsselar och utrustade med 

hjälm kan man klättra så mycket man orkar under 2-3 tim. 

Ziplinepaketet 

Att sväva fram mellan bergstopparna är en obeskrivlig känsla! 

Det finns två Ziplinor : den ena är hög, ca 50 meter upp men relativt långsam 

och den andra är snabb och en av de absolut längsta i Europa! Total åksträcka 

är ca 1 km och givetvis sitter man väl förankrad i helkroppselar och med 

hjälm.Till hjälp har vi två höghöjdsguider. 

Lågbana 2 

En utmanande laghinderbana där alla måste hjälpas åt för att lösa uppgiften.  

 

Onsdag 9 aug Minigolf på Gröne Backe Camping 

Under två timmar, kl. 11:00-13:00 kan du komma och spela en omgång 

minigolf.  Vi lottar ut presentkort på Svea Bio och bjuder på glass till alla 

deltagare. För barn som ska börja förskoleklass-unga som gick ur åk 9 i 

sommar. Ledare från kommunen. 


