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Måndag 29 mars 

KODKUPA – DIGITALT SKAPANDE OCH  
PROGRAMMERING (10-13 år)

Tid: 13.00-14.00 och 14.00-15.00

Var: Knivsta bibliotek, lokal Underlandet

Är du nyfiken på digitalt skapande och programmering? Du får testa att 
skapa egna spel, berättelser, musik eller program. Anmäl dig till  
tove.frankow-crivellaro@knivsta.se, ange namn, ålder och vilken tid du 
vill gå. Drop in i mån av plats. Max fem barn i lokalen samtidigt.  
Kodkupan genomförs i samarbete med Kodcentrum.

PÅSKLOV MED FAMILJECENTRALEN (för barn 0-6 år)

Tid: 10.00-12.00

Var: Vid skogen bakom hundrastgården i Ängby

Var med på olika aktiviteter som tipspromenad, bygga insektshotell, 
grillning på muurika, tälja och gemensam sångstund. 

FRITIDSGÅRDEN ÄR VID PADDELBANORNA UTANFÖR CIK 
(årskurs 7-gymnasiet)

Tid: 18.00-22.00

Var: Paddelbanorna utanför CIK

Begränsat antal platser. Vid frågor och funderingar hör av dig till  
ungdomsverksamheten@knivsta.se eller ring 018-347049.

FRITIDSGÅRDEN ÄR I A-HALLEN PÅ CIK  
(årskurs 7-gymnasiet)

Tid: 20.00-22.00

Var: Knivsta Centrum för idrott och kultur, A-hallen 

Begränsat antal platser. Vid frågor och funderingar hör av 
dig till ungdomsverksamheten@knivsta.se eller ring 018-347049.

Tisdag 30 mars

FRITIDSGÅRDEN ÄR VID SPONTANIDROTTSPLATSEN I 
ALSIKE (årskurs 7-gymnasiet)

Tid: 18.00-22.00

Var: Spontanidrottsplatsen vid Adolfsbergsskolan

Begränsat antal platser. Vid frågor och funderingar hör av dig till  
ungdomsverksamheten@knivsta.se eller ring 018-347049.

Onsdag 31 mars

FAJK - HAJK UTAN ÖVERNATTNING (10-12 år)

Tid: 9.30-åter senast 15.30
Var: Samling utanför Knivsta fritidsklubb, vid  
multiplanen på Thunmanskolans skolgård

Fajk - en hajk utan övernattning! Vi vandrar tillsam-
mans från Knivsta fritidsklubb till Forsbyån och utför 
olika aktiviteter och uppdrag. Framme vid Forsbyån grillar vi  
hajkbomber och hajkbananer och leker lägerlekar tillsammans.
Tänk på att ha bra skor och kläder efter väder. Ta med eget mellanmål 
till förmiddag och eftermiddag, vattenflaska/dryck och sittunderlag. 
Lunch ingår. Anmäl dig till fritidsklubben@knivsta.se senast 26 mars. 
Max tio bokningsbara platser för icke-medlemmar av fritidsklubben. 

Hela veckan: 

SIMSKOLA MED HÄLSOHUSET (från 6 år)

Tid: måndag-fredag, kvällstid 
Var: Hälsohuset Pris: 850kr/kurs

Var med på Hälsohusets simundervisning från det år du fyller 6 år. Mer  
information och bokning hittar du på www.knivsta.se/halsohuset. 

PÅSKPYSSEL MED BIBLIOTEKET (passar barn från cirka 5 år)

Kuckeliku! Är du sugen på att pyssla på påsklovet? Från fredag 26 mars och 
hela påsklovsveckan kan alla barn hämta en pysselpåse på biblioteket. Gäller 
tills alla påsar är slut. En påse per barn. 

LÄS- OCH SKAPA MED BIBLIOTEKET (passar barn i åldern 3-6 år)

Gör läsningen till något extra under lovet. I våra läs- och skapapåsar finns en 
bilderbok, material och förslag på två olika aktiviteter som du kan göra tillsam-
mans med ditt barn för att stanna i läsningen en liten stund. Påsarna kan lånas 
från fredag 26 mars och under hela påsklovsveckan (så långt lagret räcker). 

PÅSKPYSSEL MED ANETTE WIXNER (alla)

Konstnär Anette Wixner visar tips på påskpyssel du kan göra 
hemma. Håll utkik efter filmklipp på Kultur och fritids  
facebook.

PÅSKLOV MED FAMILJECENTRALEN  
(för barn 9-24 månader)

Tid: 10.00-12.00

Var: Vid gården på Citronens förskola

Var med på aktiviter vid Citronens förskola. Måla stenar med vattenfärg, var 
med på sångstund, lek i lekstugan och sandlådan med mera. Barnavårds- 
centralen (BVC) kommer också att vara på plats och du kan ställa frågor om 
barn och föräldrarskap. 

PÅSKLOV MED FAMILJECENTRALEN (för barn 0-6 år)

Tid: 10.00-12.00

Var: Vid skogen bakom hundrastgården i Ängby

Var med på olika aktiviteter så som tipspromenad, bygga insektshotell  
grillning på muurika, tälja och gemensam sångstund. 

PÅSKRACE MED ÄGGJAKT (alla)
Tid: 18.00-23.30
Var: start utanför CIK
Tipspromenaden startar utanför CIK där du hittar första frågan 
och avslutas vid Ängbyparks parkering med grill och äggjakt. Pris: grill och 
äggjakt: 20 kronor, bara äggjakt: 15 kronor. Först till kvarn. 

Torsdag 1 april

AKTIVITETER PÅ FRITIDSGÅRDEN (årskurs 7-gymnasiet)

Tid: 18.00-23.30
Var: Knivsta fritidsgård

Vi ses på fritidsgården och gör olika aktiviteter. Anmäl dig till  
ungdomsverksamheten@knivsta.se eller ring 018-347049.

Glad påsk! 


