SOMMAR
MED TUM

Fullt med olika
aktiveter nästan hela
sommaren

Under sommaren kommer ungdomsarbetarna på TUM
arrangera dagsaktiviteter i Komarken som du kan läsa mer om
i häftet. Vi kommer även att anordna utflykter som du som
ungdom kan anmäla dig till. All verksamhet utgår från
Nordmarkens fritidsgård om inget annat anges.

Du som är född 2011 och tidigare är
välkommen att delta i våra sommaraktiviteter.

Kickoff
Onsdagen den 15 juni Kl.11-16 kan du vara med och
starta sommaren med oss på Nordmannatorget. Det
kommer finnas musik, hoppborg, glass, grill, cykelverkstad
och mycket annat skoj.
I häftet hittar du sommarens program med tider och plats för
sommarens aktiviteter.
Vissa aktiviteter har ett begränsat antal platser och kräver därför
föranmälan. På sidan 9 och 11 i häftet hittar du blanketter för
anmälan, klipp ut och lämna till någon Ungdomsarbetare på TUM.
Sista anmälningsdag för nedanstående aktiviteter är 21 juni.
Bekräftelse på om man kommit med på aktiviteten kommer via mejl
senast den 22 juni.
Kommer det ingen bekräftelse har du inte kommit med på
aktiviteten. Vid platser över är det möjligt att efteranmäla sig.
Om fler anmäler sig än vad som finns platser kommer vi lotta
vilka som kan åka med.
Vi ser fram emot en rolig sommar tillsammans!
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PROGRAM
Alla aktiviteter utgår från Nordmarken om inget annat står.
V.24 (15 juni - 17 juni)
Onsdag:

Kl.11-16 Kick-Off på Nordmannatorget.

Torsdag:

Kl.11-13 Kubb, fotboll, basket, frisbee.
Kl.13:30-15 Testa på Graffitti.

Fredag:

Kl.10-16 Turnering i pinball, biljard, Fifa och
pingis

V.25 (20 juni - 25 juni)
Måndag:

Kl.13-14:30 Legomasters.
Kl.11-13 Häng vid basketplanen Nordmannatorget
Kl.13-15 Biljard, pingis.

Tisdag:

Kl.11-15 Femkamp på Sandbackaplan
Kl.11-16 Spela in din egen podcast, pinball, biljard

Onsdag:

Kl.11-12:30 Frisbeegolf vid Sandbackaplanen
Kl.11-13 Tryck din egen t-shirt
Kl.11-16 Fri aktivitet på gården / Brädspel
Kl.14-15 Bowling på Nordmanna Bowling (anmälan)

Torsdag:

Kl.11-16 Gör dina egna pins
Kl.11-12:30 Häng vid basketplanen.
Kl.13:15-16 Testa på VR (Virtual Reality)

Fredag:

STÄNGT MIDSOMMARAFTON
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V.26 (27 juni – 1 juli)
Måndag:

Kl.11:00-13 Minigolf (anmälan)
Kl.13:30-16 Häng vid basketplan
Nordmannatorget

Tisdag:

Kl.11-12:45 Mariokart turnering / Spela in
podcast / Skattjakt i Komarken
Kl.13:30-16 Utesimbadet (anmälan)

Onsdag:

Kl.11-12:45 Slip ´N´ Slide / Vattenkrig
Kl.11-13 Kubb, pingis, biljard
Kl.13:30-16 Häng vid basketplanen / Film / Tv-spel

Torsdag:

Kl.11-12:45 Beachvolleyboll / Spela in musik i studio
Kl.13:30-15:30 Bakning

Fredag:

Kl.11-12:45 Minigolf (anmälan)
Kl.13:30-16 Bowling (anmälan) / Gården fritt val

V.27 (4 juli – 8 juli)
Måndag:

Kl.11-13 Måla i ateljén, måla ljus
Kl.13:30-16 Häng vid Sandbackaplanen

Tisdag:

Kl.11-13 Godisjakt i Komarken
Kl.13:30-16 Frisbeegolf Sandbackaplanen

Onsdag:

Kl.11-13 Paddling i Kungälv (anmälan)
Kl.13:30-16 Bowling / Grilla

Torsdag:

Kl.11-12:45 Gatukonst med kritor på torget / Pingis
Kl.13:30-16 Giant Jenga på torget

5

Fredag:

Kl.11-13 Gör din egen pizza
Kl.13:30-16 Gör din egen film eller intervju och visa upp

V.28 (12 juli – 14 juli)
Måndag:

STÄNGT

Tisdag:

Kl.11-12:45 Kurragömma
Kl.13:30-15:30 Minigolf (anmälan)

Onsdag:

Kl.11-12:30 Vetenskapliga experiment
Kl.13:30-16 Uppdragsjakt

Torsdag:

Kl.11-14:30 Grill / Häng vid Sandbackaplanen

Fredag:

STÄNGT

V.29 & 30

STÄNGT

V.31 (1 augusti – 3 augusti)
Måndag:

Kl.11-12:30 Välja aktivitet
Kl.13-15 Mattcurling
Kl.15-16 Välja aktivitet

Tisdag:

Kl.11-13 Aktiviteter inomhus
Kl.13:30-16 Häng vid Sandbackaplanen

Onsdag:

Kl.11-13 Godisjakt i Komarken
Kl.13:30-16 Grilla hamburgare på Nordmannatorget

Torsdag

STÄNGT

Fredag

STÄNGT
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V.32 (8 augusti – 12 augusti)
Måndag:

Kl.11-12:30 Boule / Brännboll / Dans & musik-workshop
Kl.13:30-16 Krita på torget / Fri aktivitet vid Sandbackaplan

Tisdag:

Kl.11:15-16 Utflykt till Marstrand (anmälan)
Kl.11-16 Grilla / Film / Fritt val

Onsdag:

Kl.11-13 Utesimbadet (anmälan) / Basket / Fotboll
Kl.13-16 Brädspel / Kort / Målning / Basket / Fotboll

Torsdag:

Kl.11-13 Femkamp
Kl.13:15-16 Utomhusbad vid Rörtången (anmälan)

Fredag:

Kl.11-13 Häng och grill Sandbacka fotbollsplan
Kl.13:15-16:30 Film & popcorn

V.33 (15 augusti – 19 augusti)
Måndag:

Kl.11-13 Minigolf (anmälan)
Kl.13:30-14:30 Musikquiz
Kl.13:30-15:30 Bowling
Kl.14:45-16 Fika och häng vid Sandbackafotbollsplan

Tisdag:
(anmälan)

Kl.11:15-16 Paddling och bad på Marstrand

Onsdag:

Kl.11-13 Musikstudio / Podcast / Film / Brädspel
Kl.13:45-16 Fika och häng vid Basketplan

Torsdag:

Kl.11-12:30 Graffiti
Kl.13-16 Fotboll/basket-turnering

7

Fredag:

Kl.11:15-12:30 Baka
Kl.11-13 Uppdragsjakt
Kl.13-16 Brännboll / Frisbeegolf
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TRYGGA UNGDOMSMILJÖER; TUM
är en enhet i Kungälvs kommun som arbetar främjande och förebyggande
för och med barn och ungdomar. Vi håller bland annat i kommunens
fritidsgårdar/mötesplatser, fält-verksamhet, ungdomsarrangemang och har
nära samverkan med skola. På TUM är vi idag 15 ungdomsarbetare som har
olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter. Vi erbjuder barn och
ungdomar verksamhet under hela året och vår verksamhet bygger på
frivilligt deltagande. Vi skapar och utvecklar våra ungdomsverksamheter
utifrån barn och ungdomars egna driv samt behov.
HBTQ: Sedan 2018 är vår verksamhet HBTQ-certifierad.
Att vara HBTQ-certifierad betyder att vi tar ansvar i både
stora och små frågor för alla ungdomars lika värde och
rätt att vara en del av vår verksamhet.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER
Kungälvs Kommun Trygga Ungdomsmiljöer
tryggaungdomsmiljoerkungalv

NORDMARKEN
Nordmannatorget 1,
442 37 Kungälv
nordmarkensfritidsgard

KONTAKTUPPGIFTER
För frågor om sommarens aktiviteter –
maila tryggaungdom@kungalv.se
Thomas Hermansson - Enhetschef 0725-028080
tryggaungdom@kungalv.se
nordmarkensfritidsgard@kungalv.se
Kungälvs kommun,
Trygga Ungdomsmiljöer
Kvarngatan 10
442 81 Kungälv

www.kungalv.se

9

Anmälan till aktivitet där simkunnighet är ett måste.
Klipp ut och lämna till ungdomsarbetare på TUM.

_________________________________________

Jag försäkrar att mitt barn är simkunnigt (200m) och kommer vara med på aktivitet.

Barns namn: ____________________________________Tel:___________________
Barnet född år: _____________

Vårdnadshavare: ________________________________Tel:___________________

Mailadress till vårdnadshavare: ___________________________________________
Sista anmälningsdag för nedanstående aktiviteter är 21 juni.
Bekräftelse på om man kommit med på aktiviteten kommer via mail senast 22 juni.
Kommer det ingen bekräftelse har du inte kommit med på aktiviteten.

Kryssa i de datum du vill bada:
Utesimbadet

28 juni

kl. 13:30

Utesimbadet

10 augusti

kl. 11:00

Badstrand

11 augusti

kl. 13:15

Paddling i Kungälv

6 juli

kl. 11:00

Paddling och bad Marstrand

16 augusti

kl. 11:15

_________________________________________
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Anmälan till aktiviteter.
Klipp ut och lämna till ungdomsarbetare på TUM

_________________________________________

Jag godkänner att mitt barn följer med på utflykt.

Barns namn:___________________________________Tel:____________________
Barnet född år: _____________

Vårdnadshavare:_______________________________Tel:_____________________

Mailadress till vårdnadshavare: ___________________________________________
Sista anmälningsdag för nedanstående aktiviteter är 21 juni.
Bekräftelse på om man kommit med på aktiviteten kommer via mail senast 22 juni.
Kommer det ingen bekräftelse har du inte kommit med på aktiviteten.

Kryssa i de datum du vill följa med på aktivitet.
Bowling

22 juni

kl. 14:00

Minigolf

27 juni

kl. 13:00

Minigolf

1 juli

kl. 11:00

Bowling

1 juli

kl. 13:30

Minigolf

12 juli

kl. 13:30

Utflykt till Marstrand 9 augusti

kl. 11:15

_________________________________________
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