
 

Sommarlovs- 
aktiviteter 2021 

11 juni- 
 17 augusti 

 Aktiviteterna i foldern 
vänder sig till alla barn  
6-15 år och är gratis om 

det inte står något annat. 

Varje vardag under v. 26, 27, 28, 29, 
30 och 31 står en sommarlovsvagn 
vid centrala badplatsen Lilla Lee. 
Kl. 10.30 – 15.00 finns det ledare på 
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.  
 

Vid badstranden 
 

Käpphästhoppning 
30 juni 11.00 – 14.00 
28 juli 11.00 – 14.00 

Eds RS 
 

Orientering  
7 juli 11.00 – 14.00 

kort bana med stämpling 
och tidtagning 

Eds SK 
 

Eds FF 
2 augusti 11.00 – 14.00 
Testa hur hårt du kan 
skjuta med en fotboll? 

 
 

4 augusti 11.00 – 14.00 
Bygg din egen fågelholk 

för materialet står 
Jägarförbundet  

Norra Dals 
Jaktvårdskrets 

 

SUP paddling vid Lilla Lees badstrand 
 
11.00 – 14.00 Dag efter väder, håll utkik på sociala medier 
SUP-paddling är en vattenbrädsport där man står och 
paddlar. Det är en sport för alla 
Det finns många roliga sätt att använda  
brädan på, race, surf, yoga, fitness.  
Simkunnighet på djupt vatten krävs.  
Instruktör Melissa Lazarides  

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 och Insta 
(Sommarlovsvagnen Dals-Ed 2021) 

Saker och ting kan ändras, håll utkik på 
sociala medier.  
Håll avstånd och tvätta händerna ofta. 
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Bibblan på stranden,  
under v 26 finns biblioteket lite närvarande 
på badplatsen vid Lilla Lee ca: 11.00 – 15.00 
 
Håll uppe läslågan och läs högt för varandra i sommar 

Promenad teater - Skogshäxan 
17 juni 11.00 & 13.00 
Promenadteater är en form av interaktiv teater som kan 
spelas var som helst. Vi startar vid vindskyddet på 
Timmertjärn. Manusen utgår från orden ”mod, spänning, 
vänskap och känslor”. 
Riktar sig främst till barn  
6 – 11 år, hela familjen.  
Varje föreställning är 45 min 
Teater Carpa hälsar er välkomna 

 
Prova-på-ridning 

 
11 juni 16.00 – 17.00 

19 juni 11.00 -13.00 
Vid ridhuset hos Eds RS  

 
Anmäl till Ridcenter på Dal, 

Therese Karlsson 076-108 84 42 

Kanota med oss 
Vill du prova på att 
paddla kanot? 
Pingstkyrkan bjuder 
med dig på en 
kanotupplevelse med 
eftertanke, fika och 
badmöjligheter.  
Samling 28 juni  
17.30 – 19.00  
Lilla Lees badstrand.  

 
 
 
 
 
Anmäl till  

Mia Åkerlundh genom 
SMS eller samtal  
072- 840 02 44, eller till 
Jim Mattsson  
070-964 04 98 
senast 23 juni  
Begränsat antal platser 
Välkomna! 

Camping Slöjd 
 
20 och 21 juli  
12.00 –  ca:16.00 
kommer det finnas 
slöjdvagnar vid badstranden.  
 
Där kan ni testa på olika slöjdvarianter inom 
plåt, täljning, luffarslöjd och olika 
textiltekniker.  
 
Vid dåligt väder flyttar vi till 
Ungdomsgårdens lokaler.  

Naturpasset I skogarna kring Tavlan finns det 25 kontroller att hitta men 
ingen brådska, de hänger där till den 15e september.  
Bland de som skickar in sitt startkort lottas det ut priser.  
Orientering är bra motion både för kroppen och knoppen och kanske 
hittar du något nytt fint smultronställe under tiden.  
Köp ditt naturpass (60kr) på Gröne Backe Camping, Infopoint, 
Fastighetsbyrån eller Fiskespecialisten och passa då även på att se allt 
övrigt fint i butiken. 

Hemkodat kommer att hålla en Minecraft workshop 
om Red Stone 14.00 – 16.00, ni kan välja att vara med 
nere på Gårn eller sitta hemma vid din dator, kursen är 
digital via Discord.  
LAN på Ungdomsgården 
Börjar 11.00 28 juli och slutar 11.00 29 juli 
Mer info kommer håll utkik på 20MTW:s Facebooksida.  

Ridcenter på Dal & Dals Eds 
Ridklubb kommer och har 
Ponnyridningen vid badstranden  
 
30 juli och 6 augusti  14.00 – 15.00 
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Brännboll  
 
Rölanda 
4 juli  
15.00 
Brännboll på Bölevallen 
Rölanda Byalag bjuder på 
korv med bröd.  
Varmt Välkomna! 
 
Gesäter 
8 juli 
17.00 
Brännbollskväll på 
Hedebovallen 
Gesäters IF bjuder på fika. 
Varmt Välkomna! 

Gå och spela Bowling  
12.00 – 14.00  
15 juni, 29 juni, 6 juli 
 
Arrangemanget är gratis.  
KS Edsbowlarna  

 
Märkestagning 
simning 
 
Vecka 27 – 28 Ed 
Vecka 29 – 30 Håbol 
Nössemark & Töftedal 
 
För märkestagning behövs 
anmälan. Det kostar 100 
kr + de märken du tar. 
Håll utkik på kommunens 
facebook för att få reda på 
tider för märkestagning.  
 

Sommardagen i Nössemark  
 
Lördagen 24 juli, 12.00 – 16.00 
Aktiviteter på Nolbyvallen i 
Nössemark.  
Vi bjuder på hoppborgar, brännboll, 
lyckohjul 
Mat och fikaförsäljning 
Nischad loppis; barn & träningskläder.  
Varmt Välkomna! 
Nössemarks IF 

Munk och 
Churrosvagn 
Torget 19/6 & 30/7  

Dialog med 
Politiker som 
samtidigt 
passar på att 
bjuda på lite 
förtäring.  
 
På badstranden 
vid Lilla Lee 
11.00 – 13.00 
5 jul 

Tipspromenad när du själv vill. 
2 fasta rundor och en lite mer mobil tipsrunda. 
Frågorna uppdateras varje söndag och du behöver 
en mobiltelefon för att läsa av frågorna med QR-
kod.  
Tipspromenaden går du när du själv önskar.  
För mer information håll utkik på kommunens 
hemsida dalsed.se 

Nya Bok-bussen   
åker på turné 
 
Tisdagarna 29/6 & 3/8 
Bölevallen 10.00 -12.00 
Håbols badplats 14.00 – 16.00 
 
Onsdagarna 30/6 & 4/8 
Nössemark, lanthandeln  
11.00 – 14.00 
Besök gärna 
bibliotekdalsland.se eller 
bibliotekets Facebooksida. 

Några 
monsterrace 
bilar gästar  
badstranden  
 
22 juli   
11.00 – 14.00  

Sommarbingo 
Håll utkik på kommunens 
hemsida och skriv ut ett ex 
av sommarbingon ett kul 
sätt att hitta på 
aktiviteter i din 
egen takt när du 
själv vill.  



 

 

  

``` 

 

 

 

Kom och lev friluftsliv i 
Gesäter 
 
Vi tältar en natt vid Hultängen. 
Ta med sovsäck.  
På kvällen leker vi, lagar mat och äter 
utomhus. 
På morgonen äter vi frukost 
tillsammans.  
Gesäters IF bjuder på maten. 
När: fredag 18 juni 17.00 till lördag 19 
juni 11.00 
Var Hultängens dansbana i Gesäter 
 
För mer information och anmälan: 
Kontakta Åsa Persson 070-622 83 24 
 
Begränsat antal platser. Anmäl 
senast onsdag 16 juni  
(Föräldrar är så klart också välkomna att 
delta) 
 
Varmt välkomna önskar Gesäters IF 

Testa på Parkour  
instruktören Oskar Örn  
kommer till badstranden 
14 & 23 juli  
12.00 -13.30  
 
Oskar var finalist i Ninja Warrior och har 
ett SM silver i parkour. 

Demokrati och Delaktighet 
Kommunens översiktsplan kommer att vara 
ute för granskning under sommaren. 
Det kommer finnas några planscher som 
visar synpunkter som kommit in. Ni 
kommer kunna lämna synpunkter till 
personalen i sommarlovsvagnen under 
sommaren.  
Kom gärna och prata om ÖP:n med politiker 
5 juli. J  


