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Här finns många av Säffle och Åmåls 

sommarlovsaktiviteter. Allt är 
gratis, men till en del aktiviteter 

måste du anmäla dig i förväg



Sommarkul Säffle

Simskola
Datum ej fastställt
Eldans badplats
Simskola i sjön Eldan med olika åldersgrupper och kunskapsnivåer.

Långseruds IF
Datum och anmälan: Hillerströms eller Anna Malmqvist 070-333 88 59

Sommarbibblans pysselbord 
 19 juni – 7 juli
För den som vill rita, måla, pyssla, skapa eller låta fantasin flöda fritt finns vårt 
pysselbord uppställt när biblioteket är öppet. 

Arrangör Säffle Bibliotek
Ingen föranmälan. Säffle Bibliotek Barn & Ungdomsavdelning 0533-68 16 12
Mail: bibliotek.barn@saffle.se

Var med och måla fräcka parkbänkar 
19 juni – 9 juli, kl. 9-16
Ungdomens Hus
Arbeta kreativt med att skapa motiv och måla parkbänkar tillsammans med 
konstnärlig ledare. Obs! Begränsat antal platser.

Säffle kommuns kulturförvaltning
Kontaktpersoner: Camilla Bark, kultursamordnare 681615 
eller Niklas Andersson, ungdomscoach 681909



Sommarparkour
Start 19 juni
Säffle Parkourpark vid Sporthälla
Tre grupper kommer att öva Parkour under tre tillfällen á 2 timmar varje vecka under 
tre veckors tid. För nybörjare och mer rutinerade. Fika vid varje tillfälle. Deltagandet 
är gratis men anmälan måste göras i förväg. För barn mellan 7 och 15 år.

Säffle Parkourförening
Anmälan: www.saffleparkour.se under nyheter ” Sommarparkour”.
Linus Grötting, 0725-449687

Idrottsskola
19 – 22 juni, kl 10.00-14.00
Långseruds Friskola
Vi kommer prova på olika idrotter blandat med lek och annat skoj.

Långseruds IF
Anmälan: via lista på Hillerströms, eller via länken https://tinyurl.com/mw6zy3d
Thomas Peterson 070-6629472

SKS Idrottsskola
21  – 30 juni, kl. 9-12 (Årskullar 2007-2009.)
26 – 30 juni, kl. 9-12 (Årskullar 2004-2006)
Vi hoppas att deltagarna får roliga dagar med socialt umgänge och spännande 
sportupplevelser. Barnen kommer att få testa på många olika sporter såsom fotboll, 
basket, innebandy, handboll och volleyboll.

SKS/SFF
Anmälan till Sifhällas kansli: 0533-417 40, sk.sifhalla@telia.com



Dagridläger Prova På
26 och 28 juni, 31 juli samt 2 augusti kl 10.00-13.00
Säffle Ridklubb
Vi borstar, rider och fixar i stallet, välkommen.

Säfle Ridklubb
Anmälan: mail saffle.ridklubb@telia.com inför 26, 28 juni senast 22 juni, inför 31 juli, 2 
augusti senast 20 juli. Ingela Johansson 072-209 08 38.

Sommarsimskola inomhus 
26 juni – 14 juli, måndag – fredag,  kl 8.30-12.00
Simhallen, Tegnérhallen
Simskola. 5 år upp till 12 år.
 

Teknik Fritid, Säffle-Åmål
Anmälan till simskolan på 0533-683623 under simhallens öppettider 

Sommaraktiviteter med Billeruds TK
Vecka 26 – 27, måndag-torsdag, kl 9.00-15.30
Billeruds Tennisklubb
Vi spelar tennis på förmiddagarna och efter lunch/fika blir det en annan aktivitet. 
Tennis, motorik, rörelse, motion och mycket mer. 

Billeruds Tennisklubb
Anmälan & info: Fabian Nuñez Seixa 070-091 18 89, 0533-411 80 eller
fabian@billerudtk.se 

Sommargympa på Duse
Vecka 26 – 31, tisdagar och torsdagar, kl 19.00.20.00
Duse udde
Jympa för alla!

Friskis & Svettis
Peter Månsson 070-316 86 00



Säffle Pride 2017
1 juli, kl 15.00
Furuskogsparken
Såklart ska Säffle ha en egen Pride parad även i år! Vi samlas i furuskogsparken den 1 
juli klockan 15.00 och går tillsammans i en parad ner till kanalparken där det kommer 
vara underhållning på scenen. Det kommer finnas fika att köpa samt hoppborg och 
ansiktsmålning för barnen. 

Ebba Rolfsman, Therese Tingberg, Tomas Karlsson, Barbro Källström 
och Krister Lönn.
Ingen föranmnälan krävs. Ebba Rolfsman, ebba.rolfsman@hotmail.se

Wibit vattenhinderbana
3 juli, kl 12-19, 4 juli, kl 11-15, 7 juli, kl 11-15
Simhallen, Tegnerhallen 
Vattenlek med hinderbanan.

Teknik Fritid 
Ingen föranmälan krävs. Simhallen Säffle 0533-68 36 23

Barnhantverksdagar på Krokstad
Varje tisdag och torsdag under juli 
Krokstad 
Delta i hantverksdagar på Krokstad. Vi tillverkar ”bordstotempålar” med inspiration 
från djur och natur. (8 dagar, 2 workshop/dag-  sammanlagt 16 tillfällen)
Ålder: 4 – 12 år (barn från 4 – 7 ska ha en förälder med sig). 
Workshop 1 kl. 10 – 12 (max 10 barn). Workshop 2 kl. 13 – 15 (max 10 barn)

Säffle kommuns Kulturförvaltning
Anmälan till: Lotta Boholm Wall, 070-398 17 94



Sommarlovsbiovecka
4, 6, 11 och 13 juli
Sagasalongen
4 juli, kl 18.00 ”Tre Rövare”
Det var en gång tre otäcka rövare med stora svarta mantlar och höga svarta hattar. 
På natten låg dom i bakhåll vid vägkanten. En mörk natt stoppar de tre rövarna 
en diligens som visar sig bara ha en passagerare, en föräldralös flicka på väg till 
barnhemmet. Flickan blir väldigt glad över att träffa rövarna och övertygar dem att 
kidnappa henne. Från 7 år.

6 juli, kl 18.00 ”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 kontrasten märkbar till 
de kränkningar de ofta upplever i sina flickkroppar. Från 11 år.

11 juli, kl 18.00 ”Molly Monster och Äggmysteriet”
I kloakerna under en värld av stora björnar lever den lilla musen Josefine i musvärlden 
med alla andra små möss. Men Josefine vägrar tro att björnarna är hennes fiender. 
När hon under ett av alla tandjaktspass möter vrålhungriga björnen Victor är hon 
nära på att slukas men efter en örfil och godismutor uppstår en osannolik vänskap. 
Att vara vän med en björn visar sig dock inte vara helt problemfritt. Barntillåten.

13 juli, kl 18.00 ”Rum 213” 
Det är sommarlovet före sexan. Elvira är 12 och ska åka på kollo. Rummet Elvira och 
hennes två rumskamrater Meja och Bea ska flytta in i har en vattenskada och de mås-
te byta till rum 213, där ingen bott på sextio år. Snart börjar oförklarliga saker hända: 
Saker försvinner, Bea har mardrömmar. När Meja tar foton på Elvira så ersätts Elvira 
av ett vitt sken. Ett brev med gammal handstil leder tjejerna till en gammal dam i ett 
nedgånget hus. Hon berättar att en flicka dog på kollot för sextio år sedan. Från 11 år.

Sagasalongen
Ingen föranmälan, gratis. Info, 076-114 00 06



Kalas i parken
8 juli kl 14.00 
Kanalparken
Uppträdande i Kanalparken av Clowner 
utan gränser. Målgruppen är asylbarn, deras 
familjer, alla barn, alla familjer. Alla! Cirka en 
timmes uppträdande och efteråt ungefär en 
timme cirkusworkshop eller cirkuslek med 
barnen.Under tiden så bjuds det på saft, 
bullar, kaffe/te till alla.

NBV, Säffle Teaterförening, Säffle kommun, Vision Bylunda, 
Riksteatern samt Folkets Hus
Ingen föranmälan, bara att komma till Kanalparken, ingen kostnad.
Krister Lönn, 070-757 47 15, krister.lonn@nbv.se

Sommarbibblans bokbussturné: 
Piratshow med teater Mimulus
4 juli,  kl 11.30 – 13.00 Säffle Furuskogsparken
5 juli, kl 14.00 – 15.30 Nysäter Vikingacenter
7 juli, kl 14.00 – 15.30 Svanskog Centralt
10 juli, kl 14.00 – 15.30 Säffle Kanalparken
12 juli, kl 14.00 – 15.30 Långserud Skolan
13 juli, kl 13.30 – 16.00 Värmlandsbro Majorskullen
13 juli, kl 18.00 – 19.30 Ekenäs
Bokbussen åker på turné tillsammans med teater Mimulus och deras cirkusbuss. 
Efter deras fartfyllda piratshow är barnen välkomna på workshopen efteråt, 
för att lära sig och prova på olika cirkus- och pirattricks 

Säffle Bibliotek
Ingen föranmälan. Mer information kommer i ST och på vår hemsida samt FB
Säffle Bibliotek Barn & Ungdomsavdelning, 0533-68 16 12, bibliotek.barn@saffle.se

Foto: Anna Huerta



Skridskoåkning i ishallen
15 juli, kl 10.00-11.30 samt kl 17.00-1830
Somashallen
Öppet hus för alla mellan 6-15 år. Hjälm och vantar är obligatoriskt. Vi bjuder på fika.
Tränare/ledare kommer finnas med på isen. OBS! Ej puck eller klubba.
Säffle Konståkningsklubb
Helena Bruhn Telefonnummer 076-1651506

Skridskoskola + ”off-iceträning”
15 juli, kl 13.00-14.45
Somashallen
Vill du lära dig åka skridskor? Konståkningstränare kommer lära ut grundläggande 
skridskoteknik. Vi bjuder på fika. Max antal 30 st.

Säffle Konståkningsklubb
Anmälan: via sms till Helena Bruhn  076-165 15 06

3-dagars skridskoskola + ”off-iceträning”
21 – 23 juli, kl 15.00-16.45
Somashallen
Vill du lära dig åka skridskor? Konståkningstränare kommer lära ut grundläggande 
skridskoteknik. Vi bjuder på fika.

Säffle Konståkningsklubb
Anmälan: ordforande_safflekk@hotmail.com Helena Bruhn, 076-165 15 06

Skridskodisco
22 juli, kl 18.00.19.50
Somashallen
Kom och åk skridskor till bra musik! Kiosken är öppen.

Säffle Konståkningsklubb
Helena Bruhn, 076-165 15 06



Leos Lekland, Karlstad
7 augusti, kl 9.00, avfärd kl 9.30 
Vision Bylunda, Olov Trätäljagatan 29 Säffle. 
Dagsutflykt till Leos Lekland i Karlstad. Medtag egen matsäck. Vi bjuder på fika. Buss 
och inträde gratis. Begränsat antal (Max 50 personer)

Vision Bylunda 
Anmälningslista finns på Vision Bylunda. Anna-Karin, 0533-69 13 22,
Henrik, 073-086 80 62

Friidrottsskola med idrottskul
7 augusti, kl 10.00-13.00 samt 8 augusti, kl 10.00-14.00
Sporthälla idrottsplats vid läktaren
Vi kommer testa olika friidrottsgrenar samt ha kul med olika aktiviteter.

Säffle Friidrott
Ingen föranmälan krävs. Alexander Bennetoft, 076-818 71 51



Bowlingkul
8, 10, 15 & 17 augusti, kl 9-10: 6-8 år, kl 10-11: 9-11 år, kl: 11-12: 12-15 år
Tegnérhallen
Det kommer bli bowlingkul med tränare från klubbens elitserielag bland annat som 
hjälper till för dem som vill lära sig mer om bowling. Max 25 st. per grupp.

BK Tegnér
Anmälan: Boka din plats på telefonnummer 0533-15363 eller hos bowlinghallens 
personal. Ange ålder och namn vid anmälan.

Mariebergsskogen / Naturum, Karlstad
Torsdag 10 augusti, kl 9.00. Avfärd kl 9.30. 
Vision Bylunda, Olov Trätäljagatan 29 Säffle. 
Dagsutflykt till  Mariebergsskogen /Naturum, Karlstad i Karlstad. Medtag egen 
matsäck. Vi bjuder på fika. Buss och inträden gratis. Begränsat antal (Max 50 
personer)

Vision Bylunda 
Anmälningslista finns på Vision Bylunda. Anna-Karin 0533-69 13 22, 
Henrik  073-086 80 62



Sommarkul Åmål

Filmvisning ”Havets sång” 
19 juni, kl 18
Sagabiografen, Kungsgatan 5, Åmål
Ben och hans lillasyster Saoirse ger sig ut på en fantastiska resa fylld av myter och 
magi för att hitta tillbaka till sitt hem i havet. Saoirse är en selkie, en varelse som 
både är säl och människa. Hon har tappat sin röst och som den sista levande av sin 
art måste hon sjunga havets sång för att rädda sitt folk från att gå under för alltid. 
Havets sång är en flerfaldigt prisbelönad och Oscarsnominerad berättelse. 
Rekommenderas från ålder åk 2.

Samverket Frivilligcentral
Ingen föranmälan krävs. Kristine Geimure, kristine.geimure@amal.se

Lägerverksamhet för förälder och barn
19-21 juni
Rörviks gård i Brålanda
Pyssel för barn och vuxna, träffa nya människor i en trevlig och 
avslappnande miljö, lite semesterliknande tillfälle.
Svenska Kyrkan Laxarby, Bengtsfors kommun, Dals-Ed kommun 
och Åmåls kommun
Anmälan: Laila Andrén, 072-550 39 22, Lena 
Wennersten, 0532-170 29 eller 076-621 99 12
 

Sommarsimskola  – inomhussimskola 
Åmåls simhall
19 juni – 7 juli, måndag – fredag, kl 8.30-12.00, 30 min/grupp
Simskola. Ålder 5 år upp till 12 år.

Teknik fritid, Säffle-Åmål
Anmälan till 0532-170 94 under simhallens öppettider.



Prova på tennis
20 – 22 juni och 1 – 3 augusti, kl 10-12
Utebanorna vid Örnäs
Få chansen att prova på tennis och lära sig grunderna.

Åmåls Tennisklubb
Anmälan: sara.m.tegner@gmail.com eller henrikarmittnamn@hotmail.se
Info: henrikarmittnamn@hotmail.se och johanssonlygon@yahoo.com

Sommar på Huset
20 – 21 juni, tisdag 27 juni, kl 14.00-21.00
Vi byger uteplats på gården tillsammans

30 juni
Avslutningsfest med invigning av uteplatsen

22 juni, kl 14.00-21.00
Midsommarfest

26 juni, kl 8.30- 17.00
Utflykt till Bodaborg. Tiden för hemkomst är ungefärlig. Först till kvarn!
Anmälan till Huset senast torsdag 22 juni. 0532-170 24.

28 – 29 juni, kl 14.00-21.00
Graffitimålning

29 juni, kl 15.30
Gokart. Först till kvarn!
Anmälan till Huset senast onsdag 28 juni. 0532-170 24.

6 juli, kl 17-21, fredag – lördag 7 – 8 juli, kl 18-22
Bluesöppet

Kreativitetsgrupp
26 – 39 juni, kl 13.00-16.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Långgatan 19
Vi blandar lugna och busiga ute- och inomhusaktiviteter allt beroende på väder och 
önskemål. Tex Aktivitetsdag i Örnässkogen, varje dag finns rörelse, lek och bus. Vi 
målar och skapar. Enkel fika ingår. För barn i ålder 6-10 år, max 12 deltagare

Care and Share & Studieförbundet Vuxenskolan
Anmälan görs via sms till 070-227 29 31, uppge namn och personnummer på barnet 
samt namn och telefonnummer till vuxen. Anmälan senast 16 juni 2017
Sally Blomgren, via sms till 070-227 29 31



Vildmark & Friluftsliv
26 juni – 2 juli, kl 10-14, 3 juli start kl 19
Hemvärnsgården Åmål
Måndag: Uppstart, verktyg. Tisdag: Sjukvård. Onsdag: Friluftsliv grunder. Torsdag: 
Eldning, eldar. Fredag: Matlagning i fält. Lördag: Tältresning, övernattning. Söndag: 
Avslutning.

Åmåls Hemvärnsförening, Försvarsutbildarna i  Åmål 
Thomas Henriksson 070-677 81 57

Sommarkul
26 – 29 juni eller 14 – 17 augusti kl 10.00-15.30
Derrenäs, Kyrkans gård
Dagläger för barn 9-13 år. Avfärd från församlingshemmet kl.10.00 måndag till 
torsdag. Tillbaka kl. 15.30. Lunch och fruktmellanmål varje dag. Vi kommer att leka, 
pyssla, bada och mycket mer. 20 platser per vecka, först till kvarn!

Åmåls församling
Anmälan: från 7 juni Birgitta Lindh 0532-60 78 86, eller Elisabeth Tisell 0532-60 78 62
Birgitta Lindh, birgitta.i.lindh@svenskakyrkan.se

Gatukonstkurs
27 juni – 1 juli, kl 9.00-15.00 samt 24 – 28 juli, kl 9.00-15.00
Konsthamnen, Strandgatan 7B (Ahlmarkshuset)
Beskrivning: Lär dig olika tekniker inom gatukonst och graffiti under ledning av 
Daniel och Charlin från Professional Dreamers. Under 5 dagar kommer du få lära dig 
allt från att skissa dina egna målningar till att få måla dem på stor vägg utomhus! Vi 
bjuder på lunch och fika varje dag.  Max 8 deltagare per vecka/kurs.

Professional Dreamers Åmål
Anmälan via mail eller telefon Charlin Svanér dela Cruz, 0532-77 72 55,
charlin.svaner-delacruz@amal.se, 0532-77 72 55. Sista anmälningsdag för kurs 
v. 26 är 19/6. Sista anmälningsdag för kurs v. 30 är 17/7.
Daniel Larsson, daniel.larsson@amal.se , 070-271 26 89
Instagram @prodreamers.amal, Facebook: facebook.com/prodreamersamal



Vattenhinderbana
27 juni, kl 13-19, 28 juni, kl 13-18, 29 juni, kl 13-19
Åmåls simhall
Vattenhinderbanalek.

Teknik & Fritid, Säffle-Åmål
Ingen anmälan krävs. 0532-170 94

Självförsvar för tjejer 
27 juni, kl 12-16
Södra skolans gymnastiksal
Under eftermiddagen får du lära dig olika tekniker i hur man försvarar sig på bästa 
sätt. Bra att veta: Ha oömma bekväma kläder, träningskläder, gymnastikskor och 
medtag gärna vattenflaska. Teori ingår med bland annat nödvärnslagen.  
Minimiålder 12 år, max antal 26 deltagare.

Studieförbundet Vuxenskolan, Säffle Karateklubb
Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan 010-33 00 900 eller vast@sv.se
Kontaktperson: Lena Hesselroth 010-33 00 914, kursen är kostnadsfri!

Grane IK:s sommarlovsdag
Vecka 28, 1 dag, mer information kommer senare
Lilla Bräcke, Ånimskog
Det blir en dag  med olika lekar, kluriga frågor, mycket skratt, sol, bad och kanske en  
glass –  men det viktigaste av allt nya vänner. För barn 7-14 år.

Grane IK
Anmälan: Mikael Larsson: leomalvaspappa@telia.com, 
Eva Karlsson:  furusjovagen@telia.com
Eva Karlsson: 073-830 14 03, Mikael Larsson: 070-320 73 66



Simskola Utomhus 
10 – 21 juli, måndag – fredag kl 10-13, 30 min/grupp
Knarrbysjön, Fengersfors
Simskola. Ålder 5 år upp till 12 år.

Teknik & Fritid, Säffle-Åmål 
Anmälan: 0532-170 94 under simhallens öppettider 

Familjedag – aktivitetsdag
15 juli, kl 12-16
Tössevallan
Vi kommer spela brännboll, ha lite andra prova-på-aktiviteter  och skapa en trevlig 
stämning runt hela fotbollsplanen. Alla är välkomna liten som stor.

Tösse IF
Tösse IF, 0532-201 31, tosseif@telia.com

Seglarskola
17 juli – 4 augusti, kl 10-14
Segelsällskapet Åmålsviken, Strandgatan 5
Jollesegling på Åmålsviken med Optimistjollar och C55or för nybörjare och 
fortsättare. Simkunnighet krävs. Medtag flytväst, matsäck och regnkläder.

Segelsällskapet Åmålsviken
Anmälan & info: Magnus Nilsson 070-821 13 47 eller magnil@telia.com



Boxningsskola
17 juli, kl 18.00-20.00, samt 21 juli, kl 19.00-20.00
Åmåls Boxningslokal
Vi kommer lära oss grunderna i boxning och prova på! Alla är välkomna, nybörjare 
som erfarna.

Åmål-Säffle Boxningsklubb
Anmälan: Ahmed Didigov 072-051 64 69 eller didigov.ahmed@hotmail.com

Musikalseminarie med Caroline Waters
17 – 21 juli, kl 13.00-17.00 (uppvisning 22 juli på Hamnkalaset)
Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Långgatan 19
Denna aktivitet är ett unikt erbjudande till barn i åldern 8–14 år, som önskar att 
uttrycka sig med glädje och frihet och lära sig roliga tekniker i sång och skådespel. 
Tillsammans med den  internationella musikalartisten
Caroline Waters övar vi in en show. Uppvisning sker under Hamnkalaset. Caroline Wa-
ters har coachat barn och vuxna mer än 20 år, baserat på sin äventyrliga artistkarriär 
och utbildning som vokal terapeut.

Care and Share & Studieförbundet Vuxenskolan
Anmälan görs via sms till 070-227 29 31, uppge namn och personnummer på barnet 
samt namn och telefonnummer till vuxen. Anmälan senast 30 juni 2017.
Sally Blomgren via sms till 070-227 29 31



Hamnkalaset
20 – 22 juli
Åmåls gästhamn, Udden och Kulturparken
Under Hamnkalaset har du förutom att se duktiga artister och Sean Banan och 
Panetoz uppträda möjligheten till att prova många olika aktiviteter. Dessutom finns 
möjligheten att träffa sjöräddningen och att besöka skeppet Mina under samtliga 
dagar. Välkommen till ett härligt Hamnkalas i Åmål! 
20 juli: Prova åka vattenskidor med Borgviks Vattenskidklubb, kl 14.00-18.00. Prova 
Paintball med Åmåls Paintballförening. Prova på segling med SSÅV.
 21 juli: Prova på smide med Stenebyskolan. Prova att slå ditt rep med Slöjdklubben.
Prova Paintball med Åmåls Paintballförening. Tryck din väska och tröja med 
Morotskvinnan och Sorken Maloy.
22 juli: Gå med i idol- och stjärnparaden, ta del av godisregnet från 
Räddningstjänstens skylift. Tryck din väska eller tröja med Morotskvinnan och 
Sorken Maloy. Spela landhockey med ÅSK

Åmåls kommun
Anna Hjelmberg, 0532-173 01, anna.hjelmberg@amal.se



Måla din egen tavla
26 – 27 juli, kl 13.00-17.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Långgatan 19
Vi låter fantasin flöda och skapar vår egen tavla. Alstren kan vi sedan ställa ut med 
en liten vernissage som avslutning. Material och enkel fika ingår. För barn i ålder 11-15 
år, max 12 deltagare.

Care and Share & Studieförbundet Vuxenskolan
Anmälan görs via sms till 070-227 29 31, uppge namn och personnummer på barnet 
samt namn och telefonnummer till vuxen. Anmälan senast 7 juli 2017
Sally Blomgren via sms till 070-227 29 31

Filmvisning ”Angered United” 
27 juli, kl 18
Sagabiografen, Åmål
En film om ett unikt fotbollslag och om steget in i vuxenvärlden. Damfotboll spelas 
mest i villastadsdelar och på små orter, men 2010 bildades för första gången ett lag 
i Göteborgsförorten Angered. I laget spelar talangfulla tjejer som på tre år avancerat 
från division 5 till 2. Med ett bättre stöd hade laget kunnat fortsätta avancera. Men 
studenten, högskolestudier och jobb förändrar allt. Rekommenderas från ålder åk 7.

Samverket Frivilligcentral
Ingen föranmälan krävs. Kristine Geimure, kristine.geimure@amal.se



Sommarkul i stallet
2, 9 och 16 augusti, kl 10-13
Åmåls Ridhus
Häst- och stallpyssel med ridskolans hästar och ponnyer. Prova på-ridning och fika. 
Åmåls ridklubb förbättrar nu möjligheten för den med fysiskt handikapp att börja 
rida genom att vi nu gör vår verksamhet handikappvänligare med en lyft.
Så har du någon form av handikapp, fysiskt eller psykiskt, och vill umgås med hästar 
eller prova att rida, kontakta oss!

Åmåls ridklubb 
Anmälan: senast måndag varje vecka till amalsridklubb@telia.com. 
Begränsat antal platser. Ridlärare Charles Jonsson, 070-459 91 78.

”Barn Gillar Åmål” 
 

5 augusti. kl 10.30
Torget, Åmål
Skaparhörnan ”Barn Gillar Åmål” i samband med Åmålsdagen erbjuder barn och 
ungdomar en kreativ miljö för hantverk och pyssel. Målning, pyssel, växtplantering 
kompletteras med dans och sång.

Samverket Frivilligcentral
Ingen föranmälan krävs. Kristine Geimure, kristine.geimure@amal.se

Filmvisning ”Jag är inte beredd att dö än” 
14 augusti, kl 18.
Sagabiografen, Åmål
”Många blev dödade, men inte vi. Jag är glad att jag finns kvar och tänker göra något 
av det” – Laleh Pourkarim 15 år. Houshang och Atefe Pourkarim levde under jord i Iran 
när dottern Laleh föddes. De bestämde sig för att fly landet och via Sovjetunionen 
och Tyskland fick Laleh växa upp i Hammarkullen, Göteborg. I Jag är inte beredd att 
dö än berättar en av våra just nu största artister öppenhjärtigt om liv och död, om 
musik och karriär. Rekommenderad från ålder åk 7.

Samverket Frivilligcentral
Ingen föranmälan krävs. Kristine Geimure, kristine.geimure@amal.se



Teknik- och fritidsförvaltningen
Säffle-Åmål önskar

Alla ett Gott och Aktivt Sommarlov

Sommarlovsprogrammet finns 
tillgängligt på kommunernas

respektive hemsida
www.saffle.se & www.amal.se


