
Det händer mycket mer saker 
för barn i din närhet.

Håll utkik på:
www.tjorn.se/lov
www.tjorn.se/evenemang
eller i appen ”ung på tjörn”!        

Lovboken - teater - sagopromenad - workshops
skate - högläsning - skrivande - fotboll

Sommarlov!



#garanteratbraböcker

vad läser du på sommarlovet?
Låna en överraskningspåse!

Somrig tipspromenad! 
13 juni-15 augusti. 0-12 år 
Bibliotekens öppettider 
Häggvall och Skärhamns bibliotek  

Gå en tipspromenad. Du får ett 
diplom med boktips! Under v. 24 får 
även alla som går en överraskning! 

6-14 augusti
www.vasterhavsveckan.se

Vi väljer böcker åt dig som vi tror du gillar. Böckerna packas 
som en överraskning åt dig i en påse. När du läst klart böckerna 
lämnar du tillbaka dem. Påsen får du behålla! 

Läs mer på tjorn.se/lov om hur du gör för att beställa.

Skrivarläger! 
14-16 juni. 9-12 år. Kl 13-16 
Gräsmattan vid Skärhamns bibliotek.

Testa på olika kreativa skriv- 
övningar och skriv dina egna 
texter. Du kan även få spela 
in texterna, som vi sedan 
kan skapa en ljudbok av. 
Vi bjuder på fika!  

Max 12 barn. 
Anmälan. Gratis.

Bibblan har öppet 
hela sommaren! 
Både i Häggvall 
och Skärhamn!

Akvarellverkstad på bryggan 
6–14 augusti kl. 11–15. Alla åldrar 
Nordiska Akvarellmuseet.

Vi riktar uppmärksamheten mot det 
livsnödvändiga vattnet. Havet, både 
över och under ytan, ger inspiration 
till egna skapelser. Gratis.

Workshop i streetdance 
15 juni, Häggvall. 
16 juni, Delta i Skärhamn. 
Kl 15.30–16.15. 8-12 år 
Lär dig grundsteg och koreografi. 
Anmälan. Gratis.

OBS! Många fler aktiviteter,all info om anmälan, öppettider, hur många platser som finns och vem du ska anmäla dig till hittar du på: tjorn.se/lov eller i appen!



Högläsning med 
Pippi och Lilla Gubben 
20 juni. Kl 11. 3-9 år 
Gräsmattan vid 
Skärhamns bibliotek. 

22 juni. Kl 11. 3-9 år 
Gräsmattan vid Häggvall biblioteket.  

Träffa Pippi, Pippis pappa och Lilla 
Gubben (Bokhästen Lego). Högläsning, 
gå på spunkjakt och tipspromenad. 
Kanske finns det sockerdricka i trädet?!  
Anmälan. Max 8 barn. Gratis.

Knattefotboll med Skärhamns IK 
11/6, 18/6, 2/7. Kl 9-10. 
För dig som är född 2016 
Tjörns Sparbank Arena, Röavallen.

Ta på kläder och skor för lek och 
spel med boll ute. Gratis.

Skatesommar 
4-8 juli kl 16-20.

På olika platser över hela 
Tjörn. Avslutas på fredagen 
vid den nya träskateparken 
vid Häggvallskolan. Gästskateare, 
DJ och andra happenings utlovas! 

Prova skateboard i sommar. Skydd, 
hjälmar och skateboards finns att 
låna. Gratis.

Spontanfotboll med IFK Valla 
17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 26/8. 
Kl 17-19. Barn och unga. 
Sparbanksvallen, Fjällebro 40.

Ta på kläder och skor för att spel 
spontanfotboll utomhus. Gratis.

Sagopromenad på Sundsby 
27 juni -22 augusti. Från 5 år. 
Vandringen börjar vid säteriet. 
Ta med mobil och hörlurar. Följ 
QR-koderna och scanna för att lyssna 
på sagan ”Maja räddar Dollar”. Sagan 
är skriven av Myggenäs fritidshem. 
Gratis. 

Utställning 
Sagan - Maja räddar Dollar 
13 juni -22 augusti. Från 5 år. 
Biblioteket i Skärhamn och Häggvall.

Ta del av illustrationerna och sagan 
som är gjorda av barnen på Myggenäs 
fritidshem. Du lyssnar på sagan med 
din mobil och hörlurar. Gratis.



Barnföreställning: 
Är du inte riktigt jordklok? 
10 juli kl 13. 6-12 år. 
Bryggscenen, Skärhamn

Vad händer om skräpet får ligga kvar i 
naturen? Hur påverkas luften, vattnet 
samt naturen – ja, hela jorden? Kan 
Bova & Bove rädda världen? Gratis.

Barnföreställning: 
Mojaner - naturens magiska städare 
4 augusti. 5-9 år. 
Egnahemsfabriken kl 13 
Låka badplats kl 16.

Naturen är magisk och allt hänger 
samman, med lite fantasi når man 
långt. En musikalisk saga med ett 
fantasifullt miljöfokus. Gratis.

Barnföreställning: Dockornas varité 
Söndag 14 augusti. Kl 13. 
Från 2 år, familj. Sundsby säteri 

Musikalisk utomhusrevy. Gorillorna 
dansar loss. Paddorna pladdrar och 
plumsar. I Tittuts dockförråd finns 
många stjärnor som längtar upp på 
scenen för att sjunga ut. Gratis.

Cirkusshow 
6 juli kl 16.30. 4-14 år. Scenen på Dyrön

En inspirerande föreställning med bland 
annat balansering, jonglering, trolleri, 
ballongfigurer, buktaleri, fakirkonster, 
ballongfigurer, mental magi och mycket 
publikdelaktighet. Gratis.

Quiz!
Har du koll på djur, natur
och historien om Sundsby säteri?

Ta med en vuxen på en digital
poängpromenad i sommar!
Ladda ner appen Walkabout 
och välj Sundsby säteri.


