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AKTIVITER
FÖR UNGA

6 - 15 ÅR
SOTENÄS

SOMMARLOV I SOTENÄS
FÖR ALLA MELLAN 6-15 ÅR
Du håller just nu i Sotenäs kommuns folder för sommarlovet 2017.
Alla aktiviteter i foldern är kostnadsfria och i vissa fall bjuder vi även
lunch och fika. Aktiviteterna är för alla barn och ungdomar i Sotenäs
kommun mellan 6–15 år.
Sommarlovsaktiviteterna genomförs av Sotenäs fritidsgårdar i
samarbete med kyrkoförsamlingar och föreningar i kommunen och
innehållet består av allt från läger till skapande verksamhet.
Gratis sommarlovsaktiviteter möjliggörs av de medel om
sommarlovsstöd som kommer från regeringen och MUCF. Syftet är
att ge kommunens unga ett aktivt sommarlov, främja integration och
skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
Alla barn som anmäler sig till aktiviteterna är försäkrade av Sotenäs
kommun. Aktiviteternas primära målgrupp är barn och unga som är
folkbokförda i Sotenäs, så delårsboende eller sommargästande får
delta i mån av plats.
Anmälningstiden är 11 maj—11 juni och anmälningar tas emot via
telefonsamtal vardagar mellan kl 9-16 under anmälningstiden. Kontaktuppgifter för anmälan finns under varje enskild aktivitet.
Vi på Kultur & Fritid i Sotenäs önskar alla barn och unga ett
underbart sommarlov!

KRABBFISKE
19 JUNI | KL 10-15 | HUNNEBOSTRAND
Häng med Sotenäs fritidsledare på krabbfiske i Hunnebostrand! Riktiga
krabbfiskespön finns att tillgå. Fisket uppföljs självklart av krabbrace där
vinnaren får ett fint pris. Aktiviteten är indelad i två grupper 6-9 år (kl 10-12)
och 11-13 år (kl 13-15). Samling vid minigolfen i Hunnebostrand. Vi bjuder på
fika. Föranmälan krävs. Ta med handduk och badkläder.
Ålder 6-9 år (11-13), 10-13 år (13-15)
Max antal deltagare 30 (15 per tillfälle)
Frågor & Anmälan Åsa Ifver, 0725663820
Arrangörer Sotenäs fritidsgårdar
Plats Minigolfen, Hunnebostrand

POPKOLLO
20-21 JUNI | KL 10-16 | KUNGSHAMN
Under två dagar, 20-21 juni har du möjlighet att delta i ett mini-popkollo på
Abbagården i deras nya replokal. Musikern och ungdomsutvecklaren Joakim
Linder kommer leda två grupper som får testa på att spela i band. Grupp 1
håller på mellan 10-12.30 och grupp 2 mellan 13.30-16.00. Fritidsgården
bjuder på mat till alla deltagare. Ingen övernattning. Uppge vid anmälan
vilken tid du önskar vara med. Popkollo arrangeras också vecka 32.
Ålder 13-16 år
Max antal deltagare 12 (6 per grupp)
Frågor & Anmälan Joakim Linder, 0702087680
Arrangörer Sotenäs kommun

Plats Abbagården, Kungshamn

NORDENS ARK
30 JUNI & 1 JULI | KL 10-16 | NORDENS ARK
Den 30 juni och 1 juli har du som är mellan 6-10 år möjlighet att gå in gratis
på Nordens Arks Djurpark, så klart i vuxet sällskap. Vuxna betalar ordinarie
pris. Uppge ditt namn i kassan, sen är det fritt fram att uppleva alla vilda djur!
20 gratisplatser finns till respektive dag. Föranmälan krävs!
Ålder 6-10 år
Max antal deltagare 40 (20 per dag)
Frågor & Anmälan Joakim Linder, 0702087680
Arrangörer Nordens Ark
Plats Nordens Arks Djurpark

MOVIENIGHT
26-27 JUNI | KL 18- | KUNGSHAMN
Natten mellan 26-27 juni är det Movienight på Abbagården. Vi övernattar på
gården, lagar mat tillsammans och hittar på andra roliga aktiviteter. Ta med
egen kudde och eventuellt sovsäck och kom gärna med förslag på film för
maraton. Vi ses kl 18 och avrundar efter frukost dag 2. Föranmälan krävs!
Ålder 13-16 år
Max antal deltagare 20

Frågor & Anmälan Christoffer Heijerdahl, 0702188181
Arrangörer Sotenäs fritidsgårdar
Plats Abbagården, Kungshamn

KONSTVERKSTAD
2 JULI | KL 10-13 | GERLESBORG
Den 2 och 3 juli kommer det finnas möjlighet att gratis vara med på
konstverkstad på Gerlesborgs konstskola. Med handledning av skolans egna
pedagoger får du testa på olika metoder och sätt att skapa konst! Man tar sig
på egen hand till Gerlesborgsskolan. Ta gärna med oömma kläder.
Föranmälan krävs!
Ålder 6-13 år
Max antal deltagare 20 (per dag)
Frågor & Anmälan Joakim Linder, 0702087680
Arrangörer Gerlesborgsskolan
Plats Gerlesborgsskolan, Gerlesborg

BARNTEATER - SNÖVIT

27 JUNI | KL 17-18 | HUNNEBOSTRAND
I denna föreställning får publiken möta Snövit, prinsen och styvmorsan. Det
dyker också upp helt nya spännande karaktärer som frodiga Tant Svea, Allt-iallon Kluck, en rock´n´rolldoftande fé och så gänget Sköna Sjuan; de där sju
som inte trivdes i staden utan bosatt sig i skogen. Spegeln och sanningarna
den uttalar har förstås en viktig roll i dramat. Hur ska det gå för Snövit och
Sköna Sjuan? Ett musikaliskt och humoristiskt glädjepiller för alla åldrar.
Barnteater med Big Wind. 20 gratisplatser. Föranmälan krävs. Missa inte!
Ålder 6-10 år
Max antal deltagare 20
Frågor & Anmälan Joakim Linder, 0702087680
Arrangörer Kulturhuset Hav & Land
Plats Hunneboparken, Hunnebostrand

FILMWORKSHOP
3 JULI | KL 10-16 | KUNGSHAMN
Kom och prova på vad det innebär att stå bakom en kamera. Hur skriver man
ett manus och hur klipps en film? Under en heldag får du möjlighet att testa
skapa en egen film med Christoffer Heijerdahl och du behöver inte ha några
förkunskaper. Fritidsgården bjuder på lunch och fika. Föranmälan krävs!
Ålder 12-15 år

Max antal deltagare 20
Frågor & Anmälan Christoffer Heijerdahl, 0702188181
Arrangörer Sotenäs fritidsgårdar
Plats Abbagården, Kungshamn

KONSTVERKSTAD
3 JULI | KL 10-13 | GERLESBORG
Den 2 och 3 juli finns möjlighet att gratis vara med på konstverkstad på
Gerlesborgs konstskola. Med handledning av skolans egna pedagoger får du
testa på olika metoder och sätt att skapa konst! Man tar sig på egen hand till
Gerlesborgsskolan. Ta gärna med oömma kläder. Föranmälan krävs!
Ålder 6-13 år
Max antal deltagare 20 (per dag)

Frågor & Anmälan Joakim Linder, 0702087680
Arrangörer Gerlesborgsskolan
Plats Gerlesborgsskolan, Gerlesborg

SOMMARLÄGER

4-5 JULI | KL 13 - | BERGHEMS LÄGERGÅRD
Den 4-5 juli är det dags för sommarläger med Sotenäs fritidsgårdar på
Berghems lägergård utanför Dingle! Här övernattar vi, grillar, badar och hittar
på massa roliga aktiviteter. Medtag: Kudde, kläder efter väder och badkläder.
All mat ingår i anmälan. Samling vid Abbagården kl 13 så kör vi till
lägergården. Vi åker tillbaka 5 juli på förmiddagen. Föranmälan krävs!
Ålder 12-15 år
Max antal deltagare 15
Frågor & Anmälan Johan Hedin, 0702454844
Arrangörer Sotenäs fritidsgårdar
Plats Berghems lägergård, Dingle

BRÄNNBOLL

7 JULI | KL 17-20 | HUNNEBOSTRAND
Samla ihop ett gäng kompisar och kom och spela brännbollsturnering i
Hunnebostrand. Vi samlas vid Idrottshallen och går sen till planen. Vi bjuder
på korv och givetvis ett pris till vinnande lag! Föranmälan krävs!
Ålder 12-16 år
Max antal deltagare Obegränsat

Frågor & Anmälan Åsa Ifver, 0725663820
Arrangörer Sotenäs fritidsgårdar
Plats Idrottshallen, Hunnebostrand

MATTCURLING
10 JULI | KL 15-17 | HUNNEBOSTRAND
Mattcurling?! Jajamän! Den 10 juli har du möjlighet att komma till
Hunnebostrands idrottshall och prova på den speciella, coola och roliga
sporten mattcurling. Föranmälan krävs!
Ålder 12-16 år

Max antal deltagare 16
Frågor & Anmälan Johan Hedin, 0702454844
Arrangörer Sotenäs Fritidsgårdar
Plats Idrottshallen, Hunnebostrand

FEMKAMP
11 JULI | KL 12-16 | KUNGSHAMN
Den 11 juli anordnar Sotenäs fritidsgårdar femkamp i Kungshamn med
hemliga grenar! Samling vid Abbagården i Kungshamn kl 12. Det bjuds på fika
och fina priser utlovas till vinnande lag. Gärna oömma kläder.
Föranmälan krävs!
Ålder 9-12 år
Max antal deltagare Obegränsat

Frågor & Anmälan Åsa Ifver, 0725663820
Arrangörer Sotenäs Fritidsgårdar
Plats Abbagården, Kungshamn

POÄNGJAKT
12 JULI | KL 11-14 | SMÖGEN
Ta ett kort på en gul katt! Hur många olika sorters glassar finns i kiosken på
bryggan? Den 12 juli får du och ditt lag i uppdrag att hitta och genomföra
olika uppgifter på Smögen. Det lag som lyckas genomföra flest uppdrag
innan tiden är slut vinner ett fint pris! Fritidsgården bjuder på fika. Anmäl ditt
lag nu! Vi samlas vid parken på Smögen.
Ålder 9-12 år
Max antal deltagare Obegränsat
Frågor & Anmälan Åsa Ifver, 0725663820
Arrangörer Sotenäs fritidsgårdar
Plats Parken, Smögen

CAFÉ AGAPE LIVE
14 JULI | KL 18-23 | BOVALLSTRAND
Den 14 juli blir det livemusik på Café Agape. Café Agape är inhyst i
Bovallstrands församlingshem och är ett härligt sommarcafé med roliga
evenemang titt som tätt. Håll utkik på vår facebooksida: Agape Bovallstrand
eller instagram: cafeagape. Vi ses!
Ålder Alla åldrar
Max antal deltagare Obegränsat
Frågor Agape Bovallstrand (facebook)
Arrangörer Svenska kyrkan
Plats Bovallstrands församlingshem

PROVA PÅ PARKOUR
17 JULI | KL 14-17 | KUNGSHAMN
I sommar är bygget av spontanidrottsplatsen i Kungshamn äntligen klar. På
platsen kommer det finnas möjlighet att utöva parkour. Därför erbjuder
kommunen tillsammans med parkourgruppen The Federals en prova-påaktivitet där du får möjlighet att känna på grunderna i parkour. Vi ses idrottshallen i Kungshamn och beroende på väder är inne eller ute. Fritidsgårdarna
bjuder på mat/fika under aktiviteten. Passa på nu! Föranmälan krävs!
Ålder 12-16 år
Max antal deltagare 20
Frågor & Anmälan Joakim Linder, 0702087680
Arrangörer The Federals
Plats Sotenäs Idrottshall, Kungshamn

MINIGOLF
18 JULI | KL 10-12 | HUNNEBOSTRAND
Kom och spela minigolf med fritidsgården i Hunnebostrand. Kl 10 samlas vi
för att spela och efteråt bjuder fritidsgården på glass. Föranmälan krävs!
Ålder 10-16 år
Max antal deltagare 20

Frågor & Anmälan Johan Hedin, 0702454844
Arrangörer Sotenäs fritidsgårdar
Plats Minigolfen, Hunnebostrand

MATLAGNINGSKVÄLL
19 JULI | KL 18-22 | KUNGSHAMN
Välkomna till Abbagården den 19 juli för en helkväll med matlagning
tillsammans med fritidsledarna. Är det finns väder tar vi fram
stormköket och lagar mat utomhus. Föranmälan krävs!
Ålder 11-13 år
Max antal deltagare 20
Frågor & Anmälan Åsa Ifver, 0725663820
Arrangörer Sotenäs fritidsgårdar
Plats Abbagården, Kungshamn

BARNTEATER - DET STORA ÄVENTYRET
21 JULI | KL 16-17 | HUNNEBOSTRAND
Hönapöna har fått i uppdrag att ta med sig massor av frön och bege sig till
Honungslandet för att rädda blommorna. Men när hennes stora äventyr
precis ska ta sin början är hon försvunnen! Barnteater med Eva Funck och
Hönapöna. 20 gratisplatser. Föranmälan krävs. Missa inte detta!
Ålder 4-8 år
Max antal deltagare 20

Frågor & Anmälan Joakim Linder, 0702087680
Arrangörer Kulturhuset Hav & Land
Plats Hunneboparken, Hunnebostrand

LASERDOME

25 JULI | KL 10-18 | KUNGSHAMN
Den 25 juli kommer Laserdome Borås till Sotenäs med full utrustning och
bygger en Laserdomebana i Idrottshallen i Kungshamn. Vi har delat in
aktiviteten i två grupper: 10-12 år (kl 10-13.30) och 13-15 år (14.30-18).
Så ta chansen - DETTA KOMMER BLI EPISKT! Ingen föranmälan krävs.
Ålder 10-12 år, 13-15 år (2 grupper)
Max antal deltagare Obegränsat
Frågor Joakim Linder, 0702087680
Arrangörer Laserdome Borås, www.laserdomeboras.se
Plats Sotenäs idrottshall, Kungshamn

FISKETUR PÅ HAVET

24 JULI | KL 12-16 | HASSELÖSUND
Häng med oss ut på havet och fiska! Den 24 juli avgår en fiskebåt från
Hasselösund ut mot det öppna havet. Fiskespö och flytvästar finns att tillgå.
Kyrkan bjuder på lunch och fika under dagen. Föranmälan krävs.
Ålder 11-13 år
Max antal deltagare 10

Frågor & Anmälan Elisabet Eriksen, 0767726784
Arrangörer Södra Sotenäs församling
Plats Hasselösund

STRANDHÄNG
28 JULI | KL 11-16 | KUNGSHAMN
Häng med och bada och ha skoj med roliga aktiviteter tillsammans med oss!
Vi bjuder på lunch under dagen. Samlingsplats: Kungshamns församlingshem.
Vid dåligt väder hittar vi på andra roliga aktiviteter! Välkommen!
Ålder 11-13 år
Max antal deltagare Obegränsat
Frågor Elisabet Eriksen, 0767726784
Arrangörer Södra Sotenäs församling
Plats Kungshamns församlingshem

PROVA PÅ FÄKTNING

26 JULI | KL 18-20 | TODDERÖD SKOLA
Vill du lära dig fäktas som riddarna gjorde på 1400-talet? Välkommen på
2-timmars grundkurs i långsvärdsfäktning med Kungshamns historiska
fäktskola. Aktiviteten äger rum på Todderöds skola och man tar sig ditt själv.
Klä dig för fysisk aktivitet. Föranmälan krävs!
Ålder 13-15 år
Max antal deltagare 14
Frågor & Anmälan Dennis Ljungqvist, 0702267906
Arrangörer Kungshamns historiska fäktskola
Plats Todderöds skola

GRATISBAD TUMLAREN
29 JULI | KL 10-16 | VÄJERN

Lördagarna 29 juli och 5 augusti finns det möjlighet att få fritt inträde på
Tumlaren mot att man anmäler intresse. Små barn går in i vuxet sällskap.
Vuxna betalar ordinarie pris. Öppettiderna kan variera—se hemsida.

Ålder 6-15 år
Max antal deltagare 15
Frågor & Anmälan Christoffer Heijerdahl, 0702188181
Arrangörer Tumlaren
Plats Tumlaren, Väjern

PROVA PÅ SEGLING
31 JULI | KL 9-15 | HOVENÄSET

Välkommen att prova på att segla optimistjolle med instruktörer från
Hovenäsets segelsällskap! Inga förkunskaper krävs. Vi samlas vid hamnen
intill Resobadet i Hovenäset. Medtag matsäck och gärna egen flytväst. Säg till
vid anmälan om ni saknar flytväst, då kan HSS ta med. Föranmälan krävs!
Ålder 8-12 år
Max antal deltagare 8
Frågor & Anmälan samuel@hovenasetsss.se
Arrangörer Hovenäsets Segelsällskap
Plats Resobadet, Hovenäset

MINIGOLF

1 AUGUSTI | KL 10-12 | HUNNEBOSTRAND
Kom och spela minigolf med fritidsgården i Hunnebostrand. Kl 10 samlas vi
för att spela och efteråt bjuder fritidsgården på glass. Föranmälan krävs!
Ålder 10-16 år
Max antal deltagare 20

Frågor & Anmälan Johan Hedin, 0702454844
Arrangörer Sotenäs Fritidsgård
Plats Minigolfen, Hunnebostrand

STRANDHÄNG

2 AUGUSTI | KL 11-16 | KUNGSHAMN
Häng med och bada och ha skoj med roliga aktiviteter tillsammans med oss!
Vi bjuder på lunch under dagen. Samlingsplats: Kungshamns församlingshem. Vid dåligt väder hittar vi på andra roliga aktiviteter. Välkommen!
Ålder 11-13 år
Max antal deltagare Obegränsat
Frågor & Anmälan Elisabet Eriksen, 0767726784
Arrangörer Södra Sotenäs församling
Plats Kungshamns församlingshem

PROVA PÅ KLÄTTRING
4 AUGUSTI | KL 9-16 | ÄVJA

Lysekil Klätterklubb arrangerar en prova-på-klättringsaktivitet för dig mellan 7
-15 år Aktiviteten är uppdelad i två åldersgrupper 7-11 år (kl 9-12) och 12-15
år (kl 13-16). Målsmans närvaro och medgivande är obligatoriskt. Ta med
rymliga och oömma kläder och fika. Föranmälan krävs!
Ålder 7-10 år, 11-15 år (2 grupper)
Max antal deltagare 20 (10 per grupp)
Frågor & Anmälan climblysekil@gmail.com
Arrangörer Lysekil klätterklubb
Plats Ävja

HANDBOLL MED SÄVEHOF
3 AUGUSTI | KL 13-15 | KUNGSHAMN

V. 31 besöker handbollslaget IK Sävehof Sotenäs för att ha sin sommarträning.
I samband med detta får du möjlighet att under några timmar delta i en
introduktionsaktivitet tillsammans med laget. Få tips och coachning i hur du
blir en bra handbollsspelare från riktiga proffs. Föranmälan krävs. Passa på!
Ålder 9-15 år
Max antal deltagare 40
Frågor & Anmälan Joakim Linder, 0702087680
Arrangörer IK Sävehof
Plats Idrottshallen, Kungshamn

GRATISBAD TUMLAREN
5 AUGUSTI | KL 10-16 | VÄJERN

Lördagarna 29 juli och 5 augusti finns det möjlighet att få fritt inträde på
Tumlaren mot att man anmäler intresse. Små barn går in i vuxet sällskap.
Vuxna betalar ordinarie pris. Öppettiderna kan variera—se hemsida.
Ålder 6-15 år
Max antal deltagare 15

Frågor & Anmälan Christoffer Heijerdahl, 0702188181
Arrangörer Tumlaren
Plats Tumlaren, Väjern

VATTENSKIDSKOLA
7 AUGUSTI | KL 10-16 | HÄLLEVADSHOLM
Hällevadsholms vattenskidklubb erbjuder nu en möjlighet att under en dag få
gå en gratis endagskurs i vattenskidåkning. Det går också att prova på
wakeboard eller tefat. Vi samlas vid Abbagården i Kungshamn och åker
tillsammans med fritidsledarna till sjön Aspen i Hällevadsholm. Vi bjuder på
mat och fika. Föranmälan krävs!
Ålder 11-15 år
Max antal deltagare 12
Frågor & Anmälan Anders Klemming, 0702909764
Arrangörer Hällevadsholms vattenskidklubb
Plats Aspen, Hällevadsholm

POPKOLLO
8-9 AUGUSTI | KL 10-16 | KUNGSHAMN
Under två dagar, 8-9 augusti har du möjlighet att delta i ett mini-popkollo på
Abbagården i deras nya replokal. Musikern och ungdomsutvecklaren Joakim
Linder kommer leda två grupper som får testa på att spela i band. Grupp 1
håller på mellan 10-12.30 och grupp 2 mellan 13.30-16.00. Fritidsgården
bjuder på mat till alla deltagare. Ingen övernattning. Uppge vid anmälan
vilken tid du önskar vara med.
Ålder 13-16 år
Max antal deltagare 12 (6 per grupp)
Frågor & Anmälan Joakim Linder, 0702087680
Arrangörer Sotenäs kommun
Plats Abbagården, Kungshamn

FILMWORKSHOP

11 AUGUSTI | KL 10-16 | KUNGSHAMN
Kom och prova på vad det innebär att stå bakom en kamera. Hur skriver man
ett manus och hur klipps en film? Under en heldag får du möjlighet att testa
skapa en egen film med Christoffer Heijerdahl och du behöver inte ha några
förkunskaper. Fritidsgården bjuder på lunch och fika. Föranmälan krävs!
Ålder 12-15 år
Max antal deltagare 20
Frågor & Anmälan Christoffer Heijerdahl, 0702188181
Arrangörer Sotenäs fritidsgårdar
Plats Abbagården, Kungshamn

FRITIDSGÅRDAR
Fritidsgården Abbagården i Kungshamn kommer ha öppet varje torsdag mellan vecka 25– 33 med undantag för v. 26 då vi är på annan plats. Varje kväll
kretsar kring en aktivitet och förhoppningsvis kan vi vara mycket utomhus.
Håll utkik på vår Facebooksida @sotenasfritid för mer om vad som händer!

TORSDAGAR | 18-22

BIBLIOTEKEN I SOTENÄS
På kommunens bibliotek kan du låna böcker, filmer, tidningar och tidskrifter.
Personalen ger dig boktips för att fördjupa din sommarläsning. Kolla gärna in
oss på facebook, instagram eller snapchat. Välkommen!

KUNGSHAMN
MÅN, TIS, TORS
| 11-18
FREDAGAR

| 10-15

IDROTTSHALLENS CAFÉ
Caféet i Sotenäs idrottshall kommer hålla öppet under sommaren. Från och
med juni kommer det finnas en sprillans ny SPONTANIDROTTSPLATS
med parkour, skate, slackline, konstgräsplan med mera. Håll utkik!

ÖPPETTIDER - WWW.SOTENAS.SE

CAFÉ AGAPE, BOVALLSTRAND
Caféet håller till i bottenvåningen av Bovallstrands församlingshem. På Café
Agape kommer det som tidigare år att finnas gott och billigt fika, sjukt trevlig
personal och bjudas på härlig stämning.
För dig som vill veta mer om vad som händer på caféet i sommar, följ oss på
facebook: Agape Bovallstrand och instagram: cafeagape. Öppet från tors 6
juli t. o. m. fre 4 augusti. Varmt välkommen!

TISDAGAR
TORSDAGAR
FREDAGAR

| 17-22
| 18-23
| 18-23

SOMMARHÄNG PÅ SMÖGEN
På onsdagar i sommar är det sommarhäng på Smögen med Beachvolley och
grill för dig som är 12 år eller äldre. Vid bra väder ses vi vid beachvolleyplanen (i berget bakom tennisplanen). Vid sämre väder ses vi på Pater Noster
vid Smögenbryggan. Pågår 14 juni–2 augusti.
Arr: Equmenia Smögen & Södra Sotenäs församling.
Kontakt: Mattias Schläger 0703972670.

ONSDAGAR | 18

-

BADSÄKERHET & FLYTVÄSTAR
Vad vore en sommar utan bad?
Viktigt är dock att som vuxen ha uppsikt över barn när de är i eller i närheten
av vatten. Drunkning är den vanligast dödsorsaken för barn 1— 6 år och de
flest drunknar vid badplatser eller i trädgårdspooler. Några cm vatten kan
vara tillräckligt. Därför är det möjligt att låna flytvästar på följande platser i
kommunen:
Kungshamn - Turistbyrån, Köpmanstorget 10, 456 31 Kungshamn
(0523-66 55 50, info@sotenasturism.se)
Hunnebostrand - Hamnkontoret, Södra kajen, 456 61, Hunnebostrand,
Ulf Jensen (0705887747 hamnenhunnebostrand@sotenas.se)
Bovallstrand - Hamnkontoret, Torget, 456 47 Bovallstrand, ICA Nära,
Egon Karlsson (070-521 91 04 , egon.karlsson@nara.ica.se)
Smögen - Smögens IF:s Tombola, Smögen Dyk & Upplevelse
(Lena, 0730-53 74 75, info@smogendyk.se )
Bohus Malmön - Hamnkontoret vid Gästhamnen (073-508 76 95)
Väjern - Tumlaren Bad & Rehabcenter (052379950, patrik@tumlaren.com)

FRÅGOR?
(Om aktiviteterna - se kontaktuppgifter)

Joakim Linder, Ungdomsutvecklare
0702087680, 0523664793
joakim.linder@sotenas.se

Johan Hedin, Fritidsgårdarna
0702454844
Johan.hedin@sotenas.se
*Med reservation för ev ändringar i programmet
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