
Måndag 13 juni 
Aktivitetsdag i Kyrksten. Spel, lekar, bollkul eller strandhäng.
Samling vid Vårat hus i Kyrksten kl 13.00.
BUS bjuder på fika. Vi avslutar kl 16.00.
Ålder: Förskoleklass och uppåt.

Tisdag 14 juni 
Aktivitetsdag på Strandparken kl 13.00-16.00 
Spel, lekar, bollkul eller strandhäng. BUS bjuder fika. 
Vi avslutar kl 16.00.
Ålder: Förskoleklass och uppåt.

Söndag 19 juni
Familjefiske i Svarttjärn, med samling kl 14.00 vid tjärnen.
BUS bjuder på grillkorv med bröd, frukt och vatten.
Hämtning och lämning ordnar alla själva. Medtag egen fiskeutrust-
ning. Barn under 9 år skall ha vårdnadshavare eller annan vuxen 
med sig som också gärna får delta i aktiviteten. Vi har abonnerat 
tjärnen till kl 20.00.
Ålder: Alla åldrar.

Måndag 20 juni
Gårdsöppet i Vårat hus i Kyrksten 12.00-18.00. Alla åldrar.

Torsdag 23 juni
Gårdsöppet i Vårat hus i Kyrksten 12.00-18.00. Alla åldrar.

Måndag 27 juni
Utflykt till Väse Äventyrspark! 
Skatepark, downhill, låghöjdsbana, lekpark och parkourbana. Lätt-
are lunch ingår. Avresa från Vårat hus i Kyrksten kl 09.00, Storfors 
resecentrum kl 09.30. Hemresa från Väse kl 15.00. Bär oömma 
kläder efter väder, medtag egen skateboard/kick/inlines. 
Ålder: Förskoleklass och uppåt. 

Onsdag 29 juni 
Utflykt till klätterpark och höghöjdsbana Högt och lågt, Skutberget i 
Karlstad. Avresa  från Vårat hus kl 12.30 och Storfors resecentrum 
kl 12.50. Återresa kl 17.00. Bär oömma kläder efter väder. 
Ålder: Åk 3 och uppåt. Anmälan: Via e-tjänst på storfors.se

Fredag 1 juli 
Motorcafé kl 19.00-24.00 vid Storfors motorbana. Kom och visa upp 
din AM-traktor eller bil. Vi bjuder på grillat och lite annat gott. 
Ålder: Ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

Lördag 2 juli
Storfors skidförening bjuder in till familjedag.
Vandra till Lårhöjdstugan, där föreningen bjuder på korv och fika 
mellan kl 13.00- 16.00. Det är fyra km från Badsta camping. 
Den som vill kan även övernatta tillsammans med föreningen. 
Medtag i så fall utrustning för övernattning samt egen mat.

Måndag 1 augusti
Kom med oss och åk Gocart i Kristinehamn! 
Samling vid Kulturhuset i Storfors. OBS! Begränsat antal platser. 
Anmäl dig i tid.
Ålder: Från åk 4 och uppåt.

Torsdag 4 augusti
Aktivitetsdag på Badsta badplats med start kl 13.00.
Vi har hyrt kanoter och badtunna. Barn under 9 år måste ha 
vårdnadshavare eller annan vuxen med sig för att låna kanot.
Det finns möjlighet till spel på stranden eller bara strandhäng.
Det kommer finnas en liten hoppborg, playground och en rutch-
bana för mindre barn. BUS bjuder på grillkorv, frukt och vatten.
Ålder: Alla åldrar.

Måndag 8 augusti
Kom och gå aktivitetsrundan med oss på elljusspåret!
Ledare finns mellan kl 14.00-16.00 om du inte vill gå själv.
BUS bjuder på frukt efter målgång.
Ålder: Alla åldrar

Onsdag 10 augusti
Boda Borg kommer till Alkvetterns badplats kl 11.00.
Här kommer det att finnas möjlighet att åka ribbåt / bananbåt /
soffa samt klättra på klätterväggen. BUS bjuder på grillkorv med 
bröd, frukt och vatten.
Ålder: Alla åldrar. Barn under 9 år ska ha vårdnadshavare eller 
annan vuxen med sig.

Fredag 12 augusti
Grillkväll i Kyrksten. Spel, lekar och bollkul. Samling vid Vårat hus 
kl 16.00. BUS bjuder på grillat, frukt och vatten. 
Vi avslutar kl 23.00.
Ålder: Alla åldrar

ANMÄLAN KRÄVS till fiskedagen i Svarttjärn, 
Väse Äventyrspark, Klätterparken och höghöjdsbanan, Boda Borg 
samt till Go-cart i Kristinehamn. Övriga aktiviteter har drop-in.

Anmäl sker via e-tjänsten ”Summercamp 
2022” som finns på kommunens hemsida, 
storfors.se. 
Anmälan görs senast två dagar före aktuell 
aktivitet.

Kontaktperson: 070-461 16 28.

SUMMERCAMP 2022 


