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TÖREBODA BIBLIOTEK 

Bjuder in till 
 

 

2019 
 

 

 

 

 



Sommarlov+bibliotek = 

 
 

  

Bibliotekets sommarprogram för barn 8-13 år 
 

 Väsksläpp 

Onsdagen den 12 juni kl. 15.00-16.00 

Kom in på fika och få en av våra fina Sommarboken-väskor. Vi 

visar upp böcker på sommarens tema: Ocean. Efteråt gör vi 

egna havsbokmärken.  
 

 Havsjakt i biblioteket  

Onsdagen den 3 juli kl. 15.00-16.00 

Här letas gömda oceanvarelser på biblioteket. Vi jämför dom 

med faktaböcker och klurar på vad som kan vara Sant och 

Falskt. Törst ni vara med? 
 

 Sago-tärningar. 

Tisdagen den 16 juli kl. 15.00-16.00 

Skapa egna sagor och varelser med hjälp av sago-tärningar. 

Ideerna binds ihop det till en gemensam bok som andra kan 

låna. 
 

 Gör ett eget Akvarium 

Tisdagen den 30 juli kl. 15.00-16.00 

Klipp och klistra fram egna fiskar och korallrev i regnbågens alla 

färger. Kan vara allt från havsmonster till nemo-fiskfigurer.  
 

 Kalas! 

Fredagen den 16 augusti kl. 15.00-16.00 

Vi avslutar Sommarboken med bokmemory, utlottning av böcker 

och fika.  

 

 

 

 

 

Anmälan till biblioteket@toreboda.se eller 0506-18264. 

Glömmer du dock bort att anmäla dig är du självklart 

välkommen ändå i mån av plats.  

 

Töreboda biblioteks öppettider från och med 24 juni: 

Måndag-tisdag 11-17, torsdag 10-18, fredag 10-13 

onsdagar stängt  

mailto:biblioteket@toreboda.se


Sommarlov på Guldgruvan    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smash the balloon…. 

Här kommer du få testa roboten Sphero. Vi kommer 

bygga ballongsmällare som styrs av spheron där du ska 

försöka smälla de andras ballonger.  

Datum: 24/6 kl. 9-12 inkl. fika       Ålder: F-3 

              1/7    kl. 9-12 inkl. fika 

 

Tramsbot…. 

Här får du bygga din fantasirobot med en liten motor och 

batteri. 

Datum: 25/6 kl. 9-12 inkl. fika Ålder: åk 4-6 

              2/7   kl. 9-12  inkl. fika 

Makey-makey ihop med scratch…. 

Här kommer vi blanda kreativt skapande med 

programmering. Ni kommer göra någon skapelse av 

spillmaterial som vi sedan gör interaktiv ihop med makey-

makey. 

Datum: 26/6 kl. 9-12 inkl. fika Ålder: åk 4-6 

              3/7   kl.  9-12 inkl. fika      

Anmälan till mail: guldgruvan@toreboda.se eller telefon: 050618188.  

Senast 20/6 - Obs! Varje pass har begränsat med antal platser! 
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Sommarlovsaktivitet 
på Töreboda Hästklubb 

 

Vi kommer att pyssla om hästarna, 

rida, lite teori och fika! 
 

 

18 juni kl. 09:00 - 12:00 

19 juni kl. 09:00 - 12:00 

20 juni kl. 09:00 - 12:00 
 

Ålder 6 – 15 år 
 

Max 10 deltagare per dag 
 

 

Klädsel: Oömma kläder, skor med klack 

(EJ shorts/gympaskor/sandaler) 

Hjälm och säkerhetsväst finns att låna 
 

Anmälan till Töreboda Hästklubb 

senast 12 juni 

torebodahk@gmail.com 

Frågor: kontakta Anita på kansliet 070 090 9003 

 

Din anmälan ska innehålla: barnets namn, ålder, adress, 

e-post och telefonnummer till målsman. 

Meddela ev. matallergier! 
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Vänern Outdoor 

Sommarlovsaktiviteter 2019 Töreboda kommun 
 

Heldagsutflykt till Brommö naturreservat 

 
 

 
 

Brommö och Hovden är populära utflyktsmål. Här finns många fina stränder 
med klippor och sand. Vi åker färja till Brommö. Sedan blir barnen skjutsade 
över ön till vindskydden i Rukehamn. Där rastar och äter vi samt vadar över till 
ön Hovden, där vi vandrar och badar. Vi har med Stand Up Paddleboard som 
man kan testa under dagen. 
 
När:  Tisdagen den 25 juni klockan 9-18 
För vem:  6-15 år 
Var:  Brommö och Hovdens naturreservat.  
Ingår:  Lunch och mellanmål samt hämtning och lämning i Töreboda på 

Nettos parkering 
Max antal deltagare: 14 st. 
Anmälan: Senast 18 juni på tfn 0735 81 82 82 eller 

booking@vanernoutdoor.se 

mailto:booking@vanernoutdoor.se


Vänern Outdoor 

Sommarlovsaktiviteter 2019 Töreboda kommun 
 

Skattjakt med båt 

 

 

Vi har en gammal karta till en skatt som finns gömd på en liten öde ö. Med vårt 

skepp ger vi oss ut på skattjakt, landstiger och följer kartan. Kommer vi att finna 

skatten? 

När:  Tisdagen den 2 juli kl. 9-13 eller kl. 14-18 
För vem:  6-12 år 
Var:  Båtturen startar och avslutas i Mariestads hamn 
Ingår:  Mellanmål samt hämtning och lämning i Töreboda på Nettos  
 parkering 
Max antal deltagare: 12 st. 
Anmälan:  Senast 25 juni på tfn 0735 81 82 82 eller 

booking@vanernoutdoor.se 

Vänern Outdoor 
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Sommarlovsaktiviteter 2019 Töreboda kommun 
 

Segling, Stand Up Paddle och windsurfing 

 

 

Du får prova på att segla på en tvåmastad motorseglare. Vi går igenom lite 
sjövett och hur instrument som kartplotter, radar och ekolod fungerar. Vi 
stannar för olika aktiviteter. Med på båten har vi några SUP (Stand Up 
Paddleboard) och två av dem kan man också vindsurfa med.  
 
När:  Onsdagen den 3 juli klockan 10-18 
För vem:  10-15 år 
Var:  Vänerskärgården med start i Mariestads hamn 
Ingår:  Lunch och mellanmål samt hämtning och lämning i Töreboda på  
 parkeringen vid Netto 
Max antal deltagare: 12 st. 

Anmälan:  Senast 26 juni på tfn 0735 81 82 82 eller  

 booking@vanernoutdoor.se 

 
Simkunnighet 200 m krävs.  
 

Vänern Outdoor 
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Sommarlovsaktiviteter 2019 Töreboda kommun 
 

Äventyrskollo på Torsö  

 
 

 
 

Ett äventyrligt dagkollo för dig som gillar bad, natur och friluftsliv.  

 Prova på att paddla SUP (Stand Up Paddle) 

 Lär dig att göra upp eld 

 Baka bröd över öppen eld 

 Laga mat på stormkök 
 
När:  Torsdagen den 4 juli – fredagen den 5 juli klockan 9-16.  

Dagtid, barnen sover hemma. 
För vem:  6-11 år 
Var:  Torsö 
Ingår:  Lunch och mellanmål samt hämtning och lämning i Töreboda på  

Nettos parkering 
Max antal deltagare: 14 st 
Anmälan:  Senast 27 juni på tfn 0735 81 82 82 eller 

booking@vanernoutdoor.se 
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INBJUDAN TILL BK HALNA’S 

INNEBANDY KOLLO 2019 V 32 V33  
 

 
 

V32 åldersklasser 2010-2007 pojkar och flickor blandat 

V33 åldersklasser 2006-2003 pojkar och flickor blandat 
 

Max 48 sökande per vecka. Max 12 per åldersgrupp. Om någon åldersgrupp ej blir 

12 st, fyller vi på med sökande för andra åldersgrupper per respektive vecka. Först till 

kvarn gäller. 
 

Preliminärt schema 
Deltagarna delas in i 2 grupper.  
 

Mån-Fre kl 09.00-15.00 

09.00-10.15 Grupp 1 Innebandypass / Grupp 2 Teori/aktivitet  

10.15-10.30 Rast &/ Ombytte 

10.30-11.45 Grupp 2 Innebandypass / Grupp 1 Teori/aktivtet  

11.45-12.30 Lunch (ingår)  

12.30-13.40 Grupp 1 Innebandypass / Grupp 2 Bollspelsaktivitet 

13.40-13.50 Rast &/ Ombytte 

13.50-15.00 Grupp 2 Innebandypass / Grupp 1 Bollspelsaktivitet 
 

Samma schema hela veckan förutom fredag eftermiddag då vi spelar matcher efter 

lunch.  
 

ANMÄLAN Mail anmälan senast 30 juni till: 

stefanperssonbkhalna@gmail.com 
 

Ansvarig/ Frågor   Stefan Persson Tel 0733-357 823 

Mathias Lindquist Tel 070-299 20 16 
 

Ledare:  Martin Olofsson, Martin Eklund, m.fl. 
 

OBS. Då vi arrangerar detta kollo för andra gången. Vi hoppas på en upprepad 

succé. I skrivandets stund, är inte alla detaljer och ledare klara ännu. Schemat är 

preliminärt och vi hoppas inom kort kunna presentera fler aktiviteter mm. Kollot 

arrangeras med support av Töreboda Kommun.  
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Idrottscamp på Töreshov                       

 

En ny och spännande sommar väntar på Töreshov. Detta nya upplägg med 

Idrottscamp ersätter Idrottskollot och kommer blanda rörelseglädje med massa 

prova på idrotter och idrottslekar där det givetvis kommer innehålla en stor del 

fotbollsaktiviteter också… 
 

Födda 2005 – 2012  
 

Idrottscampen pågår dessa dagar: 

Tisdag 18 juni – Onsdag 19 juni 

Tisdag 25 – Onsdag 26 – Torsdag 27 juni 

Tisdag 2 – Onsdag 3 juli 

Tisdag 6 – Onsdag 7 augusti 
 

Alla dagarna startar 9.30 och slutar 14.00 
 

Frågor / Anmälan: Töreboda IK:s kansli torebodaik@telia.com  

eller 072-3185199 / 0709 -45 08 22 

Anmälan för deltagande under dagarna i juni och juli görs innan torsdagen 13 

juni.  

Anmälan för deltagande under dagarna i augusti görs innan onsdagen 3 juli. 
 

Vid anmälan uppge barnets namn, personnummer, tröjstorlek, föräldrars 

mobilnummer och ev. allergier. 

Enklare mat ingår och ev. allergier eller annat bör meddelas vid anmälan. 
 

Det kommer bli flera spännande överraskningar under dessa dagar! 
 

För mer info, se Töreboda IK:s hemsida. https://www.laget.se/TorebodaIK 
 

Idrottscampen är  kostnadsfri och subventioneras genom kommunens sommarlovsaktivitet. 

 

Välkommen till en spännande sommarlovsaktivitet! 

 Töreboda IK 
 

mailto:torebodaik@telia.com
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Sommarlovsaktiviteter Fältarna 2019 
 

26/6 
Kom och spela minigolf. 
Plats:  Golfparken 
Kostnad:  Gratis 
Tid:  12.00-17.00 
Ålder: 7-10 år i målsmans sällskap 

11-16 år får spela själva. 
Turordning gäller. 
 

28/6 
Familjedag. Hoppborgar m.m. 
Plats:  Kårtorpsparken 
Kostnad:  Gratis 
Tid:  15.00-18.00 
Ålder: 7-10 år i målsmans sällskap 

11-16 år får vara själva. 
Anmälan:  Ingen anmälan krävs 
Vi bjuder på korv med bröd! 
 

1/7 
Soap-bandy 
Plats:  Moholmsskolan 
Kostnad:  Gratis 
Tid:  13.00-16.00 
Ålder: 12-16 år 
Anmälan:  Ingen anmälan krävs 
 

2/7 
Soap-bandy 
Plats:  Gästhamnen 
Kostnad:  Gratis 
Tid:  13.00-16.00    
Ålder:  12-16 år 
Anmälan:  Ingen anmälan krävs 
 
 
 
 
 



3/7 
Soap-bandy      
Plats:  Fritidsgården Älgarås 
Kostnad:  Gratis 
Tid:  16.00-20.00 
Ålder:  12-16 år 
Anmälan:  Ingen anmälan krävs 
 

15/7 
Bumperball-fotboll 
Plats:  Moholmsskolan 
Kostnad:  Gratis 
Tid:  12.00-16.00 
Ålder: 12-16 år 
Anmälan:  Anmälan sker via mail till oss. 
Max antal platser:  24 
Vi bjuder på korv med bröd! 
 

16/7 
Bumperball-fotboll 
Plats:  Gästhamnen 
Kostnad:  Gratis 
Tid:  12.00-16.00 
Ålder: 12-16 år 
Anmälan:  Anmälan sker via mail till oss. 
Vi bjuder på korv med bröd! 
 

17/7 
Bumperball-fotboll 
Plats:  Fritidsgården Älgarås 
Kostnad:  Gratis 
Tid:  16.00-20.00 
Ålder: 12-16 år 
Anmälan:  Anmälan sker via mail till oss. 
Max antal platser: 24 
Vi bjuder på korv med bröd! 
 

Anmälan sker till: 
Gittan Johannes 
Mail: birgitta.rask@toreboda.se Mail:johannes.lindh@toreboda.se 
Tel: 0506 181 74 Tel: 0506 181 76 
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