
    Besöksadress Centralvägen 18     Postadress 741 75 Knivsta     018-34 70 00      www.knivsta.se  

KNIVSTA – där framtiden bor

Sportlov med Knivsta kultur och fritid!

Måndag 17/2
RESA TILL ÄVENTYRSBADET KOKPUNKTEN I VÄSTERÅS 
För att följa med på resan behöver du ett gårdskort. Det finns att hämta på  
Knivsta fritidsgård eller på Alsike fritidsgård (endast öppen på onsdagar).

Tid: Samling på grusparkeringen bakom Knivsta fritidsgård senast klockan 09.15. 
Busstider: 
•  Avgång Knivsta fritidsgård: 09.30
•  Avgång Alsike sporthall, vid vändzonen: cirka 09.45 

Pris: 150:- per person och då ingår: inträde, matkupong och bussresa tur och retur.

Tisdag 18/2
FILMKVÄLL PÅ KNIVSTA FRITIDSGÅRD
Vi tittar på film och äter popcorn tillsammans på fritidsgården. 

Onsdag 19/2
SKIDRESA TILL ROMME + AFTER SKI  
För att följa med på resan behöver du ett gårdskort. Det finns att 
hämta på Knivsta fritidsgård eller på Alsike fritidsgård (endast öp-
pen på onsdagar).

Tid: Samling senast 06.45 vid tågstationen utanför WE (Centralvägen, Knivsta)  
Vi är tillbaka i Knivsta cirka 19.00.

Pris: Bussresa inklusive SkiPass 395:-  Behöver du utrustning kan den förbokas. 

För att anmäla dig:
•  Gå in på www.rommealpin.se och klicka på Skola Online. 

•  Skriv in lösenord: BPN2 och gör sedan din beställning.

AFTER SKI PÅ KNIVSTA FRITIDSGÅRD
Tid: 18.00-23.30 

After ski på fritidsgården där alla medresenärer bjuds på mat och dans.  
(Fritidsgården är öppen för alla, även om du inte åkt med till Romme Alpin.) 

Torsdag 20/2
CHILLKVÄLL PÅ KNIVSTA FRITIDSGÅRD 
Fritidsgården har öppet som vanligt. 

Fredag 21/2
FREDAGSFOTBOLL OCH HÄNG PÅ KNIVSTA FRITIDSGÅRD  
Spela fotboll på Hälsohuset eller häng på fritidsgården. För dig som vill spela fotboll 
är det samling på fritidsgården senast 19.50 för gemensam promenad till Hälsohuset. 
Det är kostnadsfritt, men du måste ha gårdskort. 

Lördag 22/2
RAP BATTLE PÅ KNIVSTA FRITIDSGÅRD 
Tid: 18.00-23.00

För att delta: Anmäl dig till fritidsgården senast 20/2 på fritidsgarden@knivsta.se  
eller 018-347170. Du kan även komma in och anmäla dig hos oss! Du är såklart 
även välkommen som åskådare.

Aktiviteter med ungdomsverksamheten 
För dig som går i årskurs 7 till och med gymnasiet.  
Knivsta fritidsgård är öppen måndag till lördag klockan 
18.00-23.30. Det här arrangerar vi på sportlovet! 

Boka lediga tider i 
sporthallarna i CIK 
under sportlovet!

Under sportlovet välkomnar vi dig att komma till Knivsta 
Centrum för idrott och kultur. Här kan du testa på olika 
boll- och racketsporter för 100 kr/h.  
Personal finns i huset men aktiviteterna sker på egen hand. 

Tider: Måndag 17/2 - fredag 21/2 klockan 9.00-14.00

Bokning: Mejla till bokning.cik@knivsta.se  

Ha ett fint sportlov önskar Knivsta kultur och fritid! 

 

Prova på grupp-
träning kostnadsfritt  
Gäller vecka 7 och 8

Hälsohuset har just nu kostnadsfri 
gruppträning. Passa på att prova på 
olika pass  - gäller hela sportlovet ut.  Från 14 år och  
passen måste förbokas. 

Mer info på: knivsta.se/halsohuset

Extraöppet på simhallen!
Måndag 17/2 - fredag 21/2

ALLMÄNT BAD (alla åldrar)
Tid: Måndag - torsdag 8.30-19.30, 
        fredag 8.30-18.00

Plats: Hälsohuset

Simhallen har extraöppet för allmänt bad måndag till 
fredag. Varmt välkommen! 

Filmvisning på CIK
Torsdag 20 feb klockan 14.00

Film: ANGRY BIRDS 2 (2019) från 7 år 
87 min, svenskt tal, ingen text. Visningen är kostnadsfri.
(OBS: Filmen Angry Birds 2 har ersatt filmen Familjen Addams.) 

Fredag 21 feb klockan 20.00

Film: JOKER (2019) Obs. från 15 år 
112 min, engelskt tal och svensk text. Visningen är kostnadsfri. 


