
 

 

Sommarlovs- 

aktiviteter 2018 

15 juni- 

19 augusti 

 
Aktiviteterna i foldern 

är gratis om det inte 

står något annat. 

Varje vardag under v.25, 26, 27, 31, 

32 och 33 står en sommarlovsvagn  

vid centrala badplatsen i Lilla Lee. 

plats som arrangerar olika 

aktiviteter, och du kan låna olika 

spel och lekredskap. 

 
Kubb, boccia, strandtennis,  

hink & spade, böcker,  

fotbollskrocket, bollar,  

frisbee, volleyboll, håvar  

med mera.  

 

 

 

 

 

 

 

Kickstarta 

Sommarlovet med 

aktiviteter på  

Gröne Backe 

 
Superhjältar, 

Maskotarnas sommarlov, 

Larvracet, Samspelet Kids 

Corner, Basket, Speedlegs, 

Enhjuling, Hoppminton,  

Gröne Backes Tvekamp. 

Ni deltagare skapar tillsammans med ledarna vid 

Sommarlovsvagnen aktiviteter och innehåll för 

sommaren.   

För att hålla er uppdaterade på programmet och 

planerna för vad som kommer att hända på dagarna 

följ oss på Facebook  

(Sommarlovsvagnen Dals-Ed 2018) 

Kl. 10:00 – 15:00 finns det ledare på 

15 juni 13:00 – 16:00 
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Hela sommaren kan du för 50:- orientera med 

Naturpasset.  

Du köper passet / kartan hos Fiskespecialisten eller på 

Fastighetsbyrån. 

25 kontroller är utplacerade runt Sågtjärn. 

25-26-27 juni  Klättra på Utsikten 

 

Prova på att klättra på klätterväggen på 

Utsikten med instruktör Jonathan 

Harbakk 

För dig som är 10-15 år 

25-26-27 juni  Paddla kanot/kajak på 

Lilla Lee 

 

Prova paddling med instruktör 

Jonathan Harbakk. 

Kl. 13:30-15:30. 

Simkunnighet och flytväst är ett krav. 

För dig som är 10-15 år 

27 juni  Grillkväll vid Lilla Lee 

 

fina grillplatsen på badstranden.  

Anmäl er till personalen i 

sommarlovsvagnen under dagen så 

vi kan beräkna inköpen.  

Jubileum Eds FF  
 

Preliminärt program inför Eds 

FF:s 80-årsfirande 30 juni. 

 

 

* Mix cup damer/herrar 7-

manna 

* Lekland med hoppborgar 

* 3-mannafotboll 

* Ungdomskortege från Torget till Bergslätts IP 

* Landskapsmatch Dalsland – Bohuslän 

 

Kiosk, servering och lotterier 

 

  
Ridläger  

vill du vara med på 

ridläger i sommar? 

Kontakta Therese 

Karlsson 076-108 84 42 

(ej kostnadsfritt) 

Friskis & Svettis håller sommarpass på 

Gröne Backe Camping 18 juni, 20 juni, 26 juni  

27 juni. Samtliga gånger kl. 18:00. Alla åldrar är 

välkomna. 

28 juni Fisketävling 

 

strandpromenaden i Lilla Lee.  

Fiskespecialisten sponsrar med fiskespö 

till alla startande. 

Anmäl er senast 25 juni till personalen 

vid Sommarlovsvagnen.  

För dig som är 10-15 år 

Alla måste ha flytväst på sig, 

vi har några till utlåning. 

 

Ridhuset 

Prova-på-ridning 18 juni 

 

Varje måndag i juli bygger 

vi hoppbana och grillar 

korv. 

Varje tisdag i juli är det 

hopptävlingar. Kom gärna 

bort och ta en fika och 

titta på!/Eds RS  

kl. 15:30 – 16:30 

11:00 – 13:00 Fisketävling från 

Kl 10:00-12:00 

19:00 – 22:00 grillar vi vid den nya 
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27 juli  Barnens dag på Gröne Backe Camping 

 

Kl. 11:00-15:00 

 

Hoppborgar, superhjältar, piratshow, ansiktsmålning. 

 

RACKARTYGARNA kommer på besök och minglar med 

barnen.  

 

Biblioteket är där med ett  

Pop-up-bibliotek.  

 

Bio 
 

Det första mysteriet 

Från 7 år, 70:- 

 

Från 11 år, 90:- 

 

Kingdom, från 11 år, 90:- 

 

again 

Åldersgräns ej klar, 90:- 

 

En monstersemester  

Från 7 år, 70:- 

 

Åldersgräns ej klar, 90:-  

 
Märkestagning 

simning 
 

Vecka 27 – 28 Ed 

Vecka 29 – 30 Håbol 

Nössemark & Töftedal 

 

För märkestagning behövs 

ingen anmälan. Det kostar 

100 kr + de märken du tar. 

Håll utkik på kommunens 

facebook för att få reda på 

tider för märkestagning.  

 

Brännboll  

 

1 juli  

Brännboll på Bölevallen kl. 

15:00. Rölanda Byalag 

bjuder på korv med bröd.  

Varmt Välkomna! 

 

1 juli  

Familjedag med brännboll 

på Hedebovallen i Gesäter kl 

15:00. Gesäters IF bjuder på 

fika. Varmt Välkomna! 

 

20 – 22 juli  Nössemarksdagarna 

 

21 juli är det fokus på barnen med gratis inträde för dig 

upp till 16 år.  

11:00 har Kenneth Aspenstrand från Norge en 

skjutshow, där han kastar upp fem lerduvor och hinner 

sedan skjuta varje med ett skott innan någon har nått 

marken! 

12:00 och 15:00 visar Ferry Svan hur man hanterar yxa 

och motorsåg för att bli juniorvärldsmästare i Timber 

Show.  

Troll” 

Temat för dagen är ”skogen”.  

Läs mer om Nössemarksdagarna på 

www.hembygd.se/nossemark  

13:00 är det barnprogram på scenen: ”Mamma Pappa 

2/7 18:00 LasseMajas detektivbyrå –  

9/7 19:00 Solo: A Star Wars Story 

16/7 19:00 Jurassic World 2 Fallen 

23/7 19:00 Mamma Mia! Here we go 

30/7 18:00 Hotell Transylvanien 3 –  

30/7 20:00 Oceans Eight 

http://www.hembygd.se/nossemark
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Fota i 

gryningen 

 

Anna Johansson  

ger er fototips 

 

 

17 augusti 

Stor sommaravslutning  

vid sommarlovsvagnen  

Lilla Lee.  

Gå och spela Bowling  

torsdagar:19 juli, 26 juli, 2 augusti 

och 9 augusti.  

Arrangemanget är gratis.  

KS Edsbowlarna bjuder alla 

spelare på en festis.  

 30/7, 31/7, 1/8   Paddla Kanot/Kajak på 

Lilla Lee 

 

Prova paddling med instruktör  

Jonathan Harbakk. 

För dig som är 10-15 år 

Simkunnighet och flytväst är ett krav. 

30/7, 31/7, 1/8    Klättra på Utsikten 

 

Prova på att klättra på klätterväggen på 

Utsikten med instruktör  

Jonathan Harbakk 

För dig som är 10-15 år 

Bygdetrampen 18 augusti  

 
Cykla i Gesäter, Lerdal och Sörbygdens vackra dalgångar.  

Start och mål vid Gesäters gamla skola 

Banlängd: genom Hedekas 43 km eller över Ryr 28 km. 

Frukost fika och lunch ingår. 

Priser lottas på startnummer. 

Pris 200:-/person. Barn upp till 15 år 100:-/person 

Inbetalas på BG 5335-0732 senast 10 augusti 

Efteranmälan 220/120:- Begränsat antal platser. 

Anmäl till Lisbeth 070-346 49 91 

Arrangör: Gesäters IF, Lerhattens kulturförening, Sanne GF 

Vid 

sommarlovsvagnen 

i augusti: 
 

3 augusti  

Håva insekter 

 

 

6 augusti  

Vattenkrig  

med Pirattema 

Countryfest 
4 augusti 

vid Timmerhusen 

 

Barn under 12 år går 

in gratis i målsmans 

sällskap. 

För mer info se 

www.edscountryfest.se  

17:00 – 01:00 
16:00 – 18:00 på utvalda 

11:00 – 12:00 

Kl. 10:00 – 12:00 
9 augusti 05:00 

Kl. 13:30-15:30 

Start mellan 9:00 – 10:00. 

http://www.edscountryfest.se/
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Ha ett härligt 

sommarlov  
 

Önskar  

Dals-Eds kommun 

 

Detta händer på Biblioteket i sommar.  

 
Hela sommaren pågår Sommarboken på biblioteket. Kom och utforska årets 

tema universum! Under sommarens gång kommer det vara tre träffar, där vi 

fikar och pratar om de böcker vi läst, plus lite andra aktiviteter.  

Under hela sommaren kommer det också vara möjligt att gå vår 

tipspromenad och vara med i utlottningen av ett presentkort på Svea Bio. För 

att vara med i Sommarboken ta gärna ett stämpelkort i lånedisken - Lånar du 

böcker fyra gånger under sommaren får du en bok!  

Scifi/dystopi 13-18 år  

baserat på böcker? Då är du varmt välkommen att komma och hänga med oss 

på biblioteket under sommaren. Vi träffas tre gånger, första gången kommer 

vi välja varsin bok. Andra gången kommer vi berätta lite om vår bok, vad vi 

gillar och vad som kan vara bättre. Sista träffen visar vi upp vad vi har 

skapat. Vad du skapar är helt upp till dig, en fanfiction, lite fanart eller 

kanske till och med en cosplay av en karaktär.  

Strandbibliotek  
Håll utkik på stranden när solen skiner, när vädret är bra så kanske 

biblioteket kommer till stranden med lite pop-up bibliotek! 

 

25/6 kl.13:00  Tema Big Bang  

16/7 kl.13:00  Tema VR  

13/8 kl.13:00 Tema Stjärnfall  

27/6 kl.15:00  

18/7 kl.15:00 

15/8 kl.15:00  

Gillar du science fiction? eller kanske dystopier? Älskar du att skapa saker 


