
Välkommen till Summercamp i  
Storfors och Kyrksten sommaren 2018   

Vi erbjuder i sommar sommaraktiviteter för alla barn 

och ungdomar i åk 0-9 i Storfors kommun. Det är helt 

kostnadsfritt och vi bjuder på mat och fika. 

V 33 

tisdag 14 aug  

Självförsvarskurs i Gymfabriken med Tobias Backelin. 

Åk 4-6 kl kl 16.30-18.30. 

Åk 7-uppåt kl 19.00-21.00. 

onsdag 15 aug 

Utflykt till Parken Zoo i Eskilstuna. 

Från åk 0 och uppåt. 

Buss från Storfors resecentrum kl 08.00, Kyrksten (grusplanen vid Vårat hus) kl 

08.30. Hemresa kl 16.00 från Eskilstuna. Resa, entré, samt mat/fika ingår. 

 

Vid frågor om Summercamp: 

Lena Andersson 070-461 16 28 

Natalie Wegner 070-353 28 63 

ANMÄLAN: 

Anmälan sker ENDAST via webben.  

Gå in på www.storfors.se/summercamp och anmäl i formuläret.  
Anmälningar via sms och messenger godtas inte. 
Anmälan är bindande. 



V 24 må 11 juni 

Utflykt till Väse Äventyrspark! 

Skatepark, downhill, låghöjdsbana, lek-

park och parkourbana. Lättare lunch 

ingår.  

 

Avresa från ”Vårat hus” i Kyrksten  

kl 09.00, Storfors resecentrum kl 09.30. 

Hemresa från Väse kl 15.00.  

Hemma ca kl 16 -16.30.  

Bär oömma kläder efter väder, medtag 

egen skate/kick/inlines.  

Ålder: Åk 0 och uppåt. 

 

 

V 24 ti-on 12-13 juni 

Häng med på en övernattning i vildmar-

ken! Paddla kanot från Stegelviken till 

Bockholmen för att övernatta i vind-

skyddet. Lägereld, bada i sjön och testa 

på överlevnad i vildmarken. Från åk 6 

och uppåt. 

 

 

V 24 on-to 13-14 juni 

Street dance i Storfors Kulturhus med 

Kim Taberman. 

Åk 0-3   kl 16.00-17.00 

Åk 4-6    kl 18.00-19.00 

Åk 7-uppåt  kl 20.00-21.00. 

V 24 fr 15 juni  

Summercamp till Boda Borg vid Nä-

set, sjön Möckeln i Karlskoga kl 10.00

- 16.00. Lättare lunch  ingår.  

Det finns ribbåt med soffa/banan/ring. 

Det finns segways och klättervägg 

m.m . Åldersgräns åk 4 och uppåt. 

Simkunnighet är ett krav!  

 

Buss från Resecentrum i Storfors  

kl 09.05 och från Kyrksten (korsvägen) 

kl 09.25. Värmlandsbuss 403 (gratis 

för barn/ungdomar, glöm ej att ta med 

busskort.) Buss från Karlskoga till 

Storfors kl 16.10 och en buss kl 17.00 

(Värmlandsbuss 403). Det går även bra 

att lämna och hämta sina barn på plats. 

 

 

V 26 må-fr 25-29 juni 

Summercamp Storfors lågstadiet  

kl 09.00-14.00 (mån-fre) 

Dagarna börjar med samling vid 

Strandparken kl 09.00 

Summercamp Kyrksten åk 0-6  

kl 09.00- 14.00. ( mån-fre ) 

Dagarna börjar med samling vid  

”Vårat hus” i Kyrksten kl 09.00. 

Ev kommer det att bli någon utflykt.  

Under dessa dagar kommer vi att leka, 

bada, spela kubb och annat kul! 

Mat och fika ingår kostnadsfritt.  

 

V.27 må-fr 2-6 juli 

Summercamp Storfors mellanstadiet  

kl 09.00-14.00 (mån-fre) 

Dagarna börjar med samling vid 

Strandparken kl 9.00. 

 

Summercamp Kyrksten åk 0-6  

kl 9.00- 14.00. (mån-fre) 

Dagarna börjar med samling vid 

”Vårat hus” i Kyrksten kl 9.00. 

Ev kommer det att bli någon utflykt.  

Under dessa dagar kommer vi att 

leka, bada, spela kubb och annat kul! 

Mat och fika ingår kostnadsfritt.  

 

 

V.28 må-fr 9-13 juli 

Aktiviteter för åk 7 till 18 år. 

 

9 juli  

Brännbollsturnering och femkamp  

kl 14.00- 20.00 Strandparken i Stor-

fors. Det bjuds på grillat! 

 

10 juli 

Utflykt till Hällefors Höghöjdsbana. 

Åldersgräns 12 år och uppåt.  

Lättare lunch ingår.  

 

Avresa från Kyrksten kl 08.00,  

Storfors resecentrum kl 08.30. 

Hemresa kl 14.30. 

 

11 juli 

Beach Alkvettern kl 16.00-23.00!  

Samling på stranden i Kyrksten. 

Vattenkrig, lekar, bad, volleyboll, grill-

ning mm. 

 

12 juli  

Cykla till Lungsund och spela äventyrs-

golf! Samling kl 13.00 vid Kulturhuset, 

medtag egen cykel. Vi cyklar till och 

från Lungsund (ca 7 km enkel). Det 

bjuds på enklare lunch och äventyrsgolf. 

Åter ca kl 19.00 

 

13 juli 

Sommarlovsöppet på paX kl 19.00- 

23.00. Kom och häng på paX!  

Karaokemaskinen kommer att vara lad-

dad med senaste hitsen och det blir Just 

dance. 

 


