
GÖR NÅT KUL 
PÅ SOMMARLOVET!
Bada, skapa, idrotta och häng med kompisar. På sommaren � nns 
massor av spännande saker att göra för barn och unga i Nacka.

Läs mer på 
nacka.se/sommarlov

PÅ SOMMARLOVET!

SOMMARLOV I NACKA 2019



Läs mer på nacka.se/daglager

Bada, paddla, skapa, spela spel, idrotta och grilla. På dagläger får 
barnen uppleva massor av spännande saker tillsammans med 

nya kompisar och ledare. Barn och unga i årskurs 3–6 som bor 
i Nacka kan ansöka om plats på dagläger. Nacka kommun har 

dagläger på Velamsund och Älta idrottsplats. 

DAGLÄGER

Dagläger på Velamsund
Period A: 17–20 juni
Period B: 24–28 juni
Period C: 1–5 juli
Bussresa till och från Velamsund samt 
enklare mellanmål ingår. Ta med lunch.

Dagläger på Älta idrottsplats
Period A: 17–20 juni
Period B: 24–28 juni
Period C: 1–5 juli
Enklare mellanmål ingår. Ta med lunch. 
Barnen åker på egen hand till och 
från Älta  idrottsplats med SL-buss.

Ansök på 
nacka.se/daglager 

senast den 
25 april.

För dagläger på Velamsund tillkommer 
25 kronor per dag för bussresa. För syskon 
2 som bor i samma hushåll ges 20% 
i syskonrabatt. För syskon 3 som bor 
i samma hushåll ges 30% i syskonrabatt.

Priser
Familjens inkomst före skatt
0–27 000 kr  40 kr/per dag
27 001–52 000 kr  80 kr/per dag
52 001 kr eller mer  125 kr/per dag



MUSIK, 
TEATER, 
DANS, 
SKAPANDE
Släpp loss kreativiteten! Är det i sommar du lär dig dreja, jonglera eller ta 
proff siga foton? Det fi nns en rad kurser och läger för dig som gillar skapande, 
dans, musik och teater.

Cirkusskola med Le Fou i Sickla 
Luft akrobatik, lindans, jonglering, 
nummerträning och mycket mer. Veckan 
avslutas med uppvisning. 
24–28 juni kl 9.00–15.00. 
Avgift : 2 700 kr, lunch ingår. 
Anmälan: www.cirkusskola.se 

Lär dig göra musik med profes-
sionella producenter, lär dig att bli 
en DJ. Med Darra MusicCamp 
i Fisksätra Aktivitetescentrum

8 juli–11 juli, kl 17.00–19.00 för 10+ år. 
19.00–21.00 för 12+ år.
Avgift : Darras aktiviteter är gratis, drop-in. 
Info: www.darramusikochdans.se

Rita och måla, Darra Konst Camp 
i Fisksätra bibliotek

22 juli–25 juli, kl 10.00–14.00, för 10–19 år.
Avgift : Darras aktiviteter är gratis, drop-in. 
Info: www.darramusikochdans.se
 
Lär dig streetdance Afrobeat, 
HipHop och Dancehall. Med Darra 
MusicCamp i Fisksätra Aktivitets-
centrum

15 juli–18 juli. kl 13.00–15.00 för 
10–12 år. 15.00–17.00 12+ år.
Avgift : Darras aktiviteter är gratis, drop-in. 
Info: www.darramusikochdans.se

Sommarboken på Fisksätra 
 bibliotek, Nacka Forum bibliotek, 
Orminge bibliotek 

För åldern 8–12 år, prata böcker, träff a 
kompisar, fi ka, drop in, gratis. 
Info: www.bib.nacka.se 

Museet HAMN, Fisksätra 

Öppet 1 juni–30 september:
Tisdag till söndag kl 11.00–17.00.
Familjevisning med olika teman varje
torsdag och lördag kl 14.00, med skapande 
verkstad eft er visningen. 
Teman i sommar: juni arkeologi, juli båtar, 
augusti soldatfamiljen.
11 och 13 augusti Minnesdagar för 
Slaget vid Stäket
Info: www.hamnmuseum.se



IDROTT
Åk wakeboard, spela fotboll eller 
paddla kanot. Här finns aktiviteterna 
för dig som vill idrotta i sommar. 



Sommarläger på Boovallen med 
Boo FF

Fotbollsteknik- och spelövningar blandas 
med mycket lek och social samvaro med 
både gamla och nya kamrater. 
14 juni + 17–20 juni, kl 9.00–16.00. 
12–16 augusti kl 9.00–16.00. 
Avgift: 1 800 kronor för lunch, mellanmål, 
fotboll, T-shirt och vattenflaska. 
Info och anmälan: www.booff.se

Vattenskidor och wakeboardläger  
i Saltsjö-Duvnäs med Nacka  
vattenskidklubb 

Lär dig grunderna i vattenskidor eller  
wakeboard i sommar eller finslipa stilen.
För både nybörjare och erfarna, från 7 år 
och äldre, vecka 25 och 26.
Avgift: 2 950 kronor. 
Info och anmälan: www.nackavsk.se

Friidrott med Hellas Friidrott på 
Björknäs och Sätra IP

Prova på friidrottens olika grenar som  
sprint, häck, höjd, längd, kast och mycket 
mer, plus lek och bus. 
Vecka 25, 26, 32 och 33. 
Avgift: 1 350–1 650 kronor, aktiviteter 
och lunch. 
Info och anmälan: www.hellasfriidrott.se 
välj Sommarläger

Golfläger på Nacka Golfklubb 

Spel och träning på rangen, övnings-
området och banan.  
Vecka 25, 26, 32 och 33 kl  9.00–15.00.
Avgift: 1 800 kronor, lunch. 
Info och anmälan: www.nackagk.se

Simdagläger i Nacka simhall  
med Skuru IK 

Dagläger där vi kommer simma och leka 
tillsammans. 
Info och anmälan: www.skurusim.se

Seglarskola med Boo Segelsällskap 
på Mjölkudden

Dagläger för nybörjare eller erfaren. Vi lär 
oss att segla på ett tryggt och lekfullt sätt, 
dagarna fylls av segling, lekar, teori och 
bad.
Vecka 25, 26, 27, 28, 32 och 33 
Info och anmälan: www.booss.se 

Sportskytteskola med Nacka  
Saltsjöbadens  skytteförening

Grundläggande vapenkännedom, säker 
vapenhantering, sportskytteteknik, värde-
grund och sportskytteträning.
29 juli–2 augusti kl 12.00–17.00.  
5 augusti–9 augusti kl 10.00–16.00. 
Vecka 31 för ungdomar med funktions-
nedsättning.
Avgift: 1 800 kronor.
Info och anmälan:  
info.nackaskytte@gmail.com

Fotbollsskola med Järla IF FK 

Fotbollsskolan riktar sig till barn födda 
2007–2012 och är för alla oavsett förening. 
Ledare är i år klubbens egna ungdoms-
spelare.
13–19 juni, kl 9.00–15.00, inte lördag och 
söndag.
Avgift: 1 800 kronor, då ingår aktiviteter, 
t-shirt, vattenflaska, fotboll, lunch och 
mellanmål.
Info och anmälan: https://jarlaiffk. 
sportadmin.se/sida/?ID=38045

Hockeyläger och fotbollsläger  
med Älta IF 

Nu är det dags att anmäla sig till årets  
sommarläger med Älta IF.
Hockeyläger i Ältahallen 11–15 augusti för 
spelare födda 2003–2007.
Fotbollsskola 12–13 juni + 16–18 juni för 
spelare födda 2004–2007.
Info och anmälan: www.svenskalag.se/ 
altaif/nyheter/465602/hockeylager- 
och-fotbollslager

Kanotläger med Boo Kanot  
på Velamsund

Det blir paddling, lekar, bollspel, bad, 
lunch och en massa annat skoj. Troligtvis 
övernattar vi en natt i tält på en ö i när-
heten om vädret är bra. Både nybörjare och 
mer erfarna paddlare är välkomna.
12–15 augusti, kl 9.00–16.00.
Avgift: 1 900 kronor, då ingår aktiviteter, 
lunch, mellanmål och utrustning. 
Info och anmälan: www.bkos.se/Kanot/
kanotlager



IDROTTA HÄR NÄR DU VILL

KOM OCH HÄNG!
Här hittar du olika mötesplatser och aktiviteter där man inte måste 
anmäla sig i förväg. Flera aktiviteter är också gratis.

Multiarena med konstgräs vid Järla skola.

Konstgräsplaner för spontanfotboll på 
Henriksdalsberget, i Alphyddan, Fisksätra 
och Orminge.

Skateboardpark vid Nacka idrottsplats 
(även BMX och kick-bike). 750 kvadrat-
meter stor park med en streetdel (räcken, 
trappa, boxar, banks med mera) och en 
tredelad pooldel med djup på 1,2 till 2,5 
meter. Passar både nybörjare och tävlings-
åkare.

Betongpark vid Myrsjö idrottsplats, för 
BMX, kick-bike och skateboard. Det fi nns 
banks, stepup hopp, headtube, curb med 
mera.

Parkourpark och motorikbana vid Älta 
idrottsplats.

Sommar i Fisksätra! Här kan du 
paddla, idrotta, leka, dansa, följa med på 
utfl ykter, prova på cirkus, programering 
eller arkeologi och mycket annat. Det 
blir aktiviteter nästan hela sommaren, 
på Fisksätra IP, Fisksätra holme och på 
andra platser i Fisksätra.

Sommar på Nacka sportcentrum! 
Skateboard, yoga, kampsport, 
fotbolls turnering, streetbasket, fester, 
ungdomscafé. Det blir aktiviteter i 
sport hallarna, kampsportslokalen, 
fotbollsplaner och i simhallen. 

Sommar i Orminge! Idrotta, skate-
board och kickbike, kanot utfl ykt, 
klätterutfl ykt, skapande, dans, musik-
produktion och mycket mer. Det blir 
aktiviteter på Folkans fritidsgård, 
 Myrsjö idrottsplats, i centrala parken 
och på biblioteket. 

Dessutom planerar vi för fl er aktiviteter även på andra 
platser runt om i kommunen. Det blir också någon 
heldagsresa, kanske till ett större äventyrsbad. 
Program med alla öppna gratis sommar aktiviteter för 
unga i åldern 9–15 år kommer i slutet av maj. Se hela 
kalendern här nacka.se/lov 



Badplatser
I Nacka fi nns det 27 badplatser utomhus 
som kommunen ansvarar för. 
Du hittar alla badplatser och ser badvatten-
prover på nacka.se/badplatser.

Simhallar
Nacka simhall och Näckenbadet i Saltsjö-
baden har öppet under vissa sommarlovs-
veckor och då med sommartider.
Entré under sommarlovet, tio kronor för 
dig 7–19 år. 
För att få bada själv utan vuxen måste du ha 
fyllt 12 år och kunna simma. 
För dig 10–15 år, vissa tider med fl ytande 
hinderbana, musik, lekar och tävlingar.

BADA
Vill du göra bomben från bryggan 
eller gillar du bäst att simma i bassäng? 
I Nacka fi nns många badplatser och 
simhallar att välja mellan.



KONTAKTA OSS

Nacka kommun  08-718 80 00

E-post fritid@nacka.se

nacka.se/fritid

Älta fritidsgård  08-718 77 50

Henriksdals fritidsgård 070-431 99 76

Tvåans fritidsgård, Forum 08-718 75 87

Björknäs fritidsgård  08-718 86 93

Folkans fritidsgård, Orminge 08-747 72 12

Fisksätra fritidsgård  08-718 83 91

Saltsjöbadens fritidsgård 08-718 82 65

Nacka simhall  0771-58 60 00

Näckenbadet   0771-58 60 00

Älta bibliotek  08-718 86 00

Dieselverkstadens bibliotek 08-718 79 45

Nacka Forum bibliotek 08-718 96 25

Orminge bibliotek  08-718 87 01

Fisksätra bibliotek  08-718 87 39

Saltsjöbadens bibliotek 08-718 84 30

Dieselverkstaden  08-718 82 90

Älta kulturknut  072-202 40 42

Fisksätra Folkets Hus 073-673 36 92

Boo Folkets hus, Orminge 08-747 72 00


