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ALLA ÅLDRAR

BADBUSSEN
En badbuss går från Bro Centrum till Lillsjöns
badplats på vardagarna från vecka 25 till
vecka 33. Vid Lillsjöbadet finns det en ramp
ner i vattnet, badbrygga, beachvolleynät
samt tillgänglighetsanpassade grillplatser.
Det kommer att finnas kioskförsäljning under
badbussens tider. Det kostar inget att åka
med bussen och alla åldrar får åka med.
Tid: Alla vardagar vecka 25–33.
Mån-tor 11.00-14.00, fre 11.00-13.30.
Plats: Bro Centrum-Lillsjöbadet-Bro Centrum.
foto: susanne lindqvist

BADPLATSER
 Kiosken vid Gröna Udden kommer att
hållas öppen vecka 25-33.
 Vid Lillsjöns badplats kommer det att
finnas försäljning av godis, drycker etc under
samma tider som badbussen är där från
vecka 25 till vecka 33. Kafébyggnaden brann
ned i maj i år och arbete med att ta fram ett
alternativ pågår.
Få tips om fler av kommunens badplatser!

GÅ OCH FISKA
KSFK, Kungsängens Sportfiskeklubb
bjuder alla sommarlovslediga barn mellan
6 och 15 år till att prova på fiske i Lillsjön i
Kungsängen. Vi lånar ut fiskeutrustning. Vi
bjuder också på korv och dricka men ta med
en flaska vatten om det är varmt!
Gå in och ange vilken dag ni vill komma på
anmälningssidan.
Tid: 30 juni och 11 juli, kl 11–14.
Plats: Lillsjöbadets strand.
Info: Vår ungdomsledare
Morgan, tel 076-941 74 04.
Arrangör: Kungsängens
sportfiskeklubb

FÖR 7–12 ÅR

FÖR 6-15 ÅR

100 KG LEGO
Brohuset
Två dagar med 100 kg lego, aktiviteter och
tävlingar! Ett Legoevent för dig som är mellan
6 och 15 år. Legobyggare från Bremlerbrick
kommer med 100 kg legoklossar och ordnar
aktiviteter som bygg- och gissningstävlingar
med priser! Men också fritt byggande. Vuxen
ska finnas tillgänglig och ha ansvar för sitt
barn. Varmt välkommen till kreativitet och
inspiration på Brohusscenen/Danssalen.
Tid: Tisdag 7/8, kl 12-17.
Plats: Brohusscenen/Danssalen.
Arrangör: Upplands-Bro kommun.

ALLA ÅLDRAR

FANNS DET VIKINGAR
I UPPLANDS-BRO?
Möt forntiden i Brohuset i sommar!
Vad hände egentligen vid Rösaring?
Bildspel om runstenar. Prova på att
skriva med runskrift.Utställningen invigs
torsdagen den 14 juni kl.17.00 Alla
välkomna!
Tid: 14/6-9/8, samma öppettider som
Brohuset och biblioteket.
Plats: Brohuset.
Arrangör: Upplands-Bro kommun
tillsammans med Stockholm-Näs
hembygdsförening, Upplands-Bro
kulturhistoriska forskningsinstitut,
Bro-Låssa hembygdsförening.

Skriv
med
runor!

SPORTCAMP
Bro & Kungsängen
Precis som förra året arrangeras
Sportcamp för barn och unga i
Kungsängen och Bro. Det blir aktiviteter
alla vardagar 18 juni–17 augusti. Det
kostar inget att vara med och man
behöver inte anmäla sig.

Sportcamp 8-15 år
Alla vardagar under nästan
hela sommaren blir det
sportaktiviteter och lekar. Vi ska
bland annat gå en minivandring.
Tid: Vardagar 18 juni–17 augusti,
kl 9-12 och 13-15..
Plats: Olika ställen i Kungsängen
och Bro, beroende på aktivitet.
Info: Aktiviteterna för
åldrarna 8-15 år läggs
ut på kommunens
Facebook och Instagram
@upplandsbrosportcamp.
Ni som är äldre än 15 år kan
även kolla på Fryshusets
sociala medier @hitibro.
FÖR 8-15 ÅR

FÖR 16-19 ÅR

Sportcamp 16-19 år
Ni som är 16-19 år kan hänga med
Fryshusets sommarjobbare på sköna
aktiviteter i sommar. Vi spelar fotboll, grillar
med polisen och brandkåren, softar vid
vattnet och bjuder in föreningar till prova-påaktiviteter.
Tid: Vardagar 18 juni-17 augusti, kl 16-19.
Plats: Olika beroende på aktivitet.
Info: Följ oss på Facebook eller Instagram
för att få senaste infon. Där heter vi @
hitibro. Vi finns också på kommunens
sociala medier för Sportcamp
@upplandsbrosportcamp

GYMMIX TRÄNING
Från vecka 21 erbjuder Gymmix
utomhusträning i Bro och Kungsängen.
Träningen är gratis och den är öppen för barn
och ungdomar från 11 år.
Schema: Se alla pass
och tider på vår webbsida
gymmixupplands-bro.se
Tid: Hela sommarlovet.
Arrangör: Gymmix Upplands-Bro
FRÅN 11 ÅR

Tioåriga Agatha-Christines
första fall visar sig vara
komplicerat med en misstänkt
som handlar i närbutiken.

När bästisarna Kim, Momo och
Bella dricker saften från en
märklig blomma förvandlas de till
killar och inget är längre sig likt.

BARNTILLÅTEN

SOMMARLOVSFILM
Utanför Kulturhuset

PRICK OCH FLÄCK PÅ FLÄCKEN I
charmörerna Pricks och Fläcks värld är
allt prickigt och fläckigt. Inte nog med att
en av dem är täckt med fläckar och den
andra är täckt med prickar, dessutom finns
det ju prickar och fläckar överallt! Nu får vi
följa med när Prick och Fläck bakar, de står
bokstavligen på öronen, får vattkoppor, nya
konstiga kliande prickar mitt i det prickiga och
fläckiga. Fri entré.

Tid: Söndag 19/8, kl 15.00.
Plats: På torget utanför Kulturhuset.
Inomhus vid regn.
Regi: Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad.
Längd: 45 minuter.
Åldrar: Barntillåten.
foto: folkets bio

BARNTILLÅTEN

SOMMARLOVSFILM
AGATHA - GRANNDETEKTIVEN

Tioåriga Agatha-Christine, A-C, gillar att
vara ensam och hon älskar mysterier och
deckarhistorier. Hon har nyss flyttat in i ett
nytt hus och i ett källarförråd inreder hon
en detektivbyrå. Det första fallet verkar
vara enkelt men visar sig vara en mycket
komplicerad historia. Huvudmisstänkt är
en jämnårig kille som A-C stöter ihop med i
närbutiken på hörnet.
Tid: Söndag 19/8, kl 17.00.
Plats: På torget utanför Kulturhuset.
Inomhus vid regn.
Regi: Karla von Bengtson.
Språk: Svensk dubbning
Längd: 77 minuter
foto: folkets bio

FRÅN 11 ÅR

SOMMARLOVSFILM
POJKARNA

När bästisarna Kim, Momo och Bella dricker
saften från en märklig blomma, händer något
magiskt. De förvandlas till killar och börjar
utforska världen och sig själva. Njutningen
och friheten pojkvärlden erbjuder dem är stor
och kontrasterar mot de kränkningar de ofta
upplevt i sina flickkroppar. Med sprakande
fantasi skildrar filmen uppväxt, vänskap och
kärlek, och ställer frågan om kön kanske
är något vi skapar och inte föds till. Efter
Jessica Schiefauers Augustprisvinnande
roman med samma namn.
”Om du är blind för det som
är annorlunda så är den här
berättelsen inte för dig. Men om
dina ögon är öppna så ska du se”
Ur romanen Pojkarna av Jessica
Schiefauer.
Tid: Söndag 19/8, kl 19.00.
Plats: På torget utanför Kulturhuset.
Inomhus vid regn.
Regi: Alexandra-Therese Keining.
Medverkande: Adam Dahlgren,
Alexander Gustavsson, Emrik
Öhlander med flera.
Längd: 106 minuter.

FRÅN 4 ÅR

AYLAS SÅNG FRÅN
EN LUFTBALLONG
Parkteatern
Sjung så högt du orkar, så flamsigt du vill eller så
fint du kan. Den enda regeln är att vi har roligt.
Sing-along-konserten leds av Ayla, känd från
Barnkanalen. Rolig familjekonsert för barn från 4
år och deras föräldrar.

Tid: Fredag 24/8, kl 18.00.
Plats: Gröna udden.
Medverkande:
Ayla Kabaca, Klas
Backman, Emeli
Jeremias och Björn
Börjeson.

Missa inte!
SING-ALONG
PÅ GRÖNA
UDDEN!

FÖR 12–16 ÅR

GÖR EGEN FILM MED
IPAD & SMARTPHONE
Du jobbar i grupp med andra
filmintresserade och lär dig
om manusarbete, skådespeleri
och tekniker under ledning av
filmpedagog Jonas Jakobson.
Första dagen jobbar ni med
manuset, andra dagen spelar ni in kortfilmen.
Ta gärna med egen Ipad. Begränsat antal
finns att låna. Ta med egen lunch. Biblioteket
bjuder på frukt och fika. Anmäl senast 30/6 till
martina.olsson@upplands-bro.se
Tid: Måndag 20/8 och tisdag 21/8, kl 10-16.
Plats: Kulturhuset/Verkstan, Kungsängen.
Arrangör: Upplands-Bro bibliotek.

FOTOUTSTÄLLNING

Tid: 13/6-12/8.
Plats: Kulturhuset/Konsthallen, Kungsängen.
Arrangör: Upplands-Bro fotoklubb.

SKOLÅLDERN

Invigning onsdagen den 13 juni kl 18.
Upplands-Bro Fotoklubb visar bilder från
olika projekt. Se medlemmarnas bilder på
människor, djur, natur med mera.
Visningar och fototips!

KULTURSKOLANS
DAGKOLLON
Kulturskolan har tre dagkollon och för att
gå där ska någon av föräldrarna vara bosatt
i kommunen. Kollot kostar 200 kronor. På
teaterkollot är det störst chans att få plats.
På de andra finns enstaka platser kvar.

Danskollo
Vi lär oss nya danser och steg. Kollot är för
dig som går i årskurs 4–8.
Tid: Vecka 33. Måndag-fredag kl 10–15.
På fredagen kan det bli andra tider.
Plats: Danssalen i Kungsängen.
Ledare: Sara Gadd och Olivia Bengtén.
Arrangör: Kulturskolan.

FÖR 10–15 ÅR

foto: marco gustafsson

FRÅN 9 ÅR

Teaterkollo
Teaterkollo är öppet från årskurs
3 och uppåt. Ni gör teaterövningar och
improvisationer. Kollot avslutas med en
föreställning. Mejla anmälan till Kulturskolan
senast 2/6.
gunilla.abergdahlberg@upplands-bro.se
Tid: Vecka 33. Måndag-fredag kl 10–16. På
fredagen kan det bli andra tider.
Plats: Marina Föreningshuset i Kungsängen.
Ledare: Veronica Halén, Kulturskolans
teaterpedagog.
Arrangör: Kulturskolan.

Popkollo
Vi repar in poplåtar, sjunger i mikrofon och övar
hur man står på scen. Kollot är för dig som
går i årskurs 5–8. Gitarr, k eyboard/piano och
trummor är för dig som spelat ett tag. För sång
krävs inga förkunskaper. Anmäl senast 2/6 till:
gunilla.abergdahlberg@upplands-bro.se
Tid: Vecka 33. Måndag-fredag kl 10–15.
Plats: Kulturskolans Blå Hus, Skolvägen
20 i Kungsängen.
Ledare: Fanny Ahnfelt, Mark Johansson,
Emma Svanberg och Olle Berglund.
Arrangör: Kulturskolan.
FÖR 11-15 ÅR

7

FRÅN 7 ÅR

FOTBOLLSSPELSTURNERING
Brohuset
Fira fotbolls-VM med fotbollsspels-turnering!
Vi spelar FIFA i Brohuset/ Biblioteket. För alla
sommarlovslediga barn och ungdomar! Barn
under 7 år är välkomna i vuxens sällskap.
Gratis och drop-in.
Tid: Onsdag 13/6 kl 14.30–16:00.
Plats: Brohuset/Verkstan.
Arrangör: Upplands-Bro kommun.

FOTBOLLSSPEL
PÅ MEGASKÄRM
Kulturhuset
Fira fotbolls-VM med fotbollsspelsturnering! Vi spelar FIFA på megaskärm
på Kulturhusets Stora scen. För alla
sommarlovslediga barn och ungdomar! Barn
under 7 år är välkomna i vuxens sällskap.
Gratis och drop-in.

7

FRÅN 7 ÅR

Tid: Fredag 15/6 kl 14.30.
Plats: Kulturhuset/Stora scenen
på megaskärm, Kungsängen.
Arrangör: Upplands-Bro kommun.

FÖR 12-16 ÅR

FRITIDSGÅRDARNA
Bro fritidsgård
Fritidsgården har öppet hela sommaren
måndag-fredag 15.00–22.00 samt lördag
17.00–24.00. Tiderna kan komma att ändras.
Den 23/6 visas ute-TV i Bro centrum, då
visar vi fotbollsmatchen mellan Sverige och
Tyskland med start kl 20. Vi informerar om
tider på våra sociala medier.
Bro fritidsgård, Blomstervägen 4,
Bro, 08-581 695 65
Facebook: Fritidsgårn Bro
Instagram: brofritidsgard
Snapchat: brofritidsgard

FÖR 12-16 ÅR

Hagan fritidsgård
Vi kommer att ha grillen tänd i stort sett varje
kväll med hamburgare och korv. Det blir
femkamp, filmkvällar och fotboll i Hagnäshallen.
Det blir också utflykter och lite större aktiviteter
som man kan anmäla sig till. Vi informerar på
Facebook, Instagram och Snapchat.
Hagan, Hagnäsvägen 1, Kungsängen
08-581 690 81.
Facebook: Fritidsgården HAGAN
Instagram: fritidsgardenhagan
Snapchat: gardenhagan

Trappan fritidsgård

Trappan, Ekhammarskolan, Skolv 20,
Kungsängen, 08-581 693 33.
Instagram: fritidsgarden_trappan
Snapchat: Trappan Trappan

FÖR 12-16 ÅR

Fritidsgården har öppet vecka 25,
26 och 27 och öppnar igen vecka
33. Massor av skönt sommarhäng!
Grillen är tänd på kvällarna och vi
tittar på VM i fotboll. Vi är utomhus när vädret
tillåter med kubb, frisbee-golf etc.
Det blir även större aktiviteter och utflykter.
Vi informerar på Instagram och Snapchat.

SIMHALLEN I BRO
Sommarsimskola

KOLLO PÅ HÄLLKANA
Varje sommar de senaste 40 åren
har det ordnats sommarkollo
på Hällkana friluftsgård – så
också i år. Föräldrarna
får information via vklass
och anmälan görs tidigt
på våren. Anmälan är nu
stängd för årets kolloperiod.

SKOLÅLDERN

Upplands-Bro kommun bjuder liksom tidigare
år in barn och ungdomar till sommarsimskola
i Bro simhall. För att delta måste man vara
anmäld. Sommarsimskolan pågår på vardagar
15–29 juni. Varje lektionspass omfattar
45 minuter och det är totalt 10 lektioner.
I år prioriteras barn i årskurs 2 och äldre.
Yngre barn blir antagna i mån av plats.
Deltagaravgiften är 590 kronor per barn.
Anmäl ditt barn senast den 25 maj.
Anmälan till sommarsimskola

