Fritidsklubbar

I Botkyrkas fritidsklubbar kan alla 10-12-åringar vara med på aktiviteter som idrott, lek och
musik, pyssel, konst, utflykter till olika platser och annat kul. Det är gratis och du behöver inte
anmäla dig i förväg (med undantag för vissa utflykter).
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Fritidsgårdar

Botkyrkas fritidsgårdar erbjuder barn och unga en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
Utgångspunkten är varje barns behov och verksamheten utformas tillsammans med barn
och unga. Här kan du som är mellan 12 och 16 år exempelvis prova på musik, film, spel och
träning eller prata om skolan, framtiden och andra saker som är viktigt att diskutera som ung.
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Mötesplatser för unga vuxna

På Botkyrkas mötesplatser för unga vuxna kan du som är upp till 25 år få stöd för komma
med arbete, studier och personlig utveckling i riktning mot ett vuxenliv.
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Badhusen i Botkyrka

Botkyrka har två inomhusbad: Fittjabadet och Storvretsbadet. Här kan du gå på simskola,
vattengympa och motionssimma. Vi har också gym och servering. Välkommen att simma,
träna och ha kul!
Läs mer på www.botkyrka.se/bad

Botkyrka rackethall

Botkyrka Rackethall finns i Slagsta. Här finns badminton, squash, tennis, pingis med mera.
Här finns också en välsorterad racketshop, café, dusch och bastu.
Läs mer på www.botkyrka.se/rackethall

Allmänhetens tider

På allmänhetens tider finns möjlighet att idrotta även för dig som inte tränar med en idrottsklubb. I Botkyrka kan du åka skridskor och spela bordtennis på allmänhetens tider.
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Organiserad spontanidrott

Kom som du är - idrott för alla! Målet är att erbjuda ungdomar en meningsfull fritidsverksamhet i en trygg miljö, och att det ska vara enkelt att delta. Du är med när det passar och
på dina egna villkor.
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Botkyrka kommun i samarbete med Subtopia, Fanzingo, Cirkus Cirkör, Röda korset, SeniorNet, Justicia med flera.

Botkyrkas kulturella allemansrätt

Kultur i Botkyrkas skolor och förskolor. Lärare och personal bokar på bokakultur.botkyrka.se.
Läs mer på www.bokakultur.botkyrka.se

Botkyrka konsthall

I Botkyrka konsthall presenteras samtidskonsten i alla dess former. Här får du ta del av ett
program som kopplar an till vår tids aktuella frågor, platsen Botkyrka liksom den globala
konstarenan. Här hittar du också Labyrint Press, ett arkiv med Artist’s Books, samt Residence Botkyrka, ett internationellt ateljéprogram för konstnärer, arkitekter och curatorer.
Läs mer på www.botkyrkakonsthall.se

Botkyrka kulturskola

Botkyrka kulturskola erbjuder alla barn och unga i Botkyrka att prova på och utveckla
färdigheter i musik, dans, teater, bild/form och media. Vi erbjuder också föreställningar
och konserter till Botkyrkas skolor, förskolor och allmänhet.
Läs mer på www.botkyrka.se/kulturskolan

Bibliotek Botkyrka

Biblioteken välkomnar dig som söker kunskap och upplevelser. Det händer mycket i våra
bibliotek. Du kan delta i allt från kreativa verkstäder för barn till möten med författare och
diskussionskvällar kring aktuella samhällsfrågor.
Läs mer på www.bibliotek.botkyrka.se

Kultur för äldre – Botkyrka kommun

I lite lugnare tempo, med fler sittplatser och hörslinga (om du bokar det) bjuder vi in äldre
att utforska, uppleva och upptäcka Botkyrka.
Läs mer på www.botkyrka.se/kulturforaldre

Upptäck unika Botkyrka – Botkyrka kommun

Vi har samlat ett stort utbud av vandringar till några av Botkyrkas unika natur och kulturmiljöer. Genom Upptäck unika Botkyrkas utbud kan du själv bestämma hur du vill upptäcka
kommunen – till fots, med cykel eller med buss. Från april till och med oktober.
Läs mer på www.botkyrka.se/upptackunikabotkyrka

KomTek Botkyrka

Är du intresserad av färg, form och funktion? Då är kommunala teknikskolan KomTek stället
för dig. Här kan du gå en kurs i teknik och design, vi erbjuder allt från uppfinnarklubbar och
designverkstäder till robotprogrammering och kemilabbar.
Läs mer på www.botkyrka.se/komtek

a
k
r
y
k
t
o
b
i
itid
r
f
h
c
o
r
u
kult
17
0
2
r
e
b
m
e
c
e
d
r
e
b
m
e
t
p
se
Återkommande aktiviteter
Öppna verkstan på MKC

Öppen Medieverkstad på Fanzingo

Tid: Söndagar kl. 11–13 och 14–16,
från 17 september.
Plats: Verkstan i MKC:s huvudbyggnad,
Värdshusvägen 7, Fittja gård.
Mer info: www.mkcentrum.se

Tid: Torsdagar kl. 17-20
Plats: Fanzingohuset i Alby, Rotemannavägen 12

Alla från 6 år och uppåt är välkomna! Tillsammans
utforskar vi, provar, känner och skapar magiska
saker! Öppna verkstan är är gratis och ingen föranmälan behövs.

”Våga måla” på MKC
med konstnären Luz Miranda

Ingen erfarenhet behövs. Allt material finns på
plats och är gratis utom en engångskostnad
vid köp av canvasduk, kostnad 50 –70 kronor.
Obligatorisk föranmälan för hela hösten. Antalet
platser är begränsat till 15, så först till kvarn.
Mejla anmälan till: luz.miranda@mkcentrum.se.
I samarbete med ABF Botkyrka-Salem.

Varje torsdag mellan kl 17-20 är det Öppen
Medieverkstad på Fanzingo! Kom och gör film,
radio eller musik. Vi coachar dig för att du ska
kunna berätta din historia. Det är gratis och
ingen anmälan krävs, det är bara att komma,
nybörjare eller expert- alla är välkomna!
Det bjuds alltid på fika.

Drop-in träning på Cirkus Cirkör
Plats: Cirkörhuset, Rotemannavägen 22, Alby.
Nycirkus drop-in för dig från 13 år.
Tid: Onsdagar kl.19.15-20.45, 6 sep – 6 dec
(ingen träning under v.44).
Nycirkusträning drop-in för dig mellan 7 och 12 år.
Tid: Torsdagar kl. 17.30-18.45, 7 sep – 7 dec
(ingen träning under v.44)

Tid: Fredagar kl. 17–21, från 15 september
Plats: Verkstan på Mångkulturellt centrum,
Värdshusvägen 7, Fittja
Mer info: www.mkcentrum.se

Parkour drop-in för dig från 10 år.
Tid: Torsdagar kl.19.00-20.30, 7 sep – 7 dec
(ingen träning under v.44)

Chilla med Cirkör

Guidade visningar varje söndag kl. 13 och kl. 15
året runt, avslutas med en kopp te i salongen.
Visning kan bokas andra tider även då med te i
salongen. Biljetter köpes i Slottsbutiken som öppnar kl. 12. Kontakt: Sturehovs slott, 073-4041188,
08-852400, slottet@sturehov.se

Kom till ”Chilla med Cirkör” så får du prova på
nycirkus, se på när andra tränar, fika eller bara
umgås och ha kul! Fika till självkostnadspris,
endast kontanter. Ingen föranmälan krävs. Fri entré!
Tid: Sista söndagen i varje månad,
24 sep, 29 okt, 26 nov kl.14.00-18.00.
Plats: Cirkörhuset, Rotemannavägen 22, Alby

Sturehovs Slott guidad visning

Tid: Söndagar, kl. 13 och kl. 15
Plats: Sturehovs slott, Norsborg
Pris: 100 kronor
Tillgänglighet: Rullstol kommer in i butiken,
hiss finns ej.

Foto: Botkyrka Kommun

Återkommande aktiviteter
på Alby bibliotek
Språkcafé för kvinnor

Vill du träna svenska över en fika? Kom på
språkcafé på lättsvenska! Möjlighet att ha med
barn medan språkcaféet pågår finns. Det är
gratis och du behöver inte anmäla dig innan!
Tid: Tisdagar från 12 sep, kl. 10:30 – 11:30
Plats: Alby bibliotek, Albyvägen 6C

Sagostund

Öppen musikstudio
med Botkyrka kulturskola

För dig som vill lära dig spela instrument, sjunga
och/eller starta band. Eller kanske du vill göra
din egen musik och text och spela in i studion?
Vi stöttar dig i ditt musikskapande på det sätt
som passar dig. Kräver inga föranmälningar och
är gratis. Kom till Fittjapulsen och prata med oss!
Tid: Måndagar kl. 13.30-17.30
Tid: Onsdagar kl. 13.30-17.30
Plats: Fittjaskolan, Fittja
Kostnad: Ingen avgift

Öppen teaterstudio
med Botkyrka kulturskola

Tid: Onsdagar kl. 14-16
för mellan- och högstadiet
Tid: Onsdagar kl. 16.30-18
för högstadiet och gymnasiet
Plats: Karsby International School, Norsborg
Kostnad: Ingen avgift

Tid: Onsdagar och torsdagar från 30 augusti,
kl. 9.30
Plats: Alby bibliotek, Albyvägen 6C

Läxhjälp på Alby bibliotek

Behöver du hjälp med dina läxor? Varje onsdag
hjälper våra volontärer till med läxläsning för barn,
ungdomar och vuxenstuderande. Det kostar inget
och du behöver inte anmäla dig. I samarbete med
Röda korset. Uppehåll under lov och helgdagar.
Tid: Från och med 6 september mellan kl. 17-19
varje onsdag. Sista datum är 13 december.
Plats: Alby bibliotek, Albyvägen 6C

Foto: Love Strandell

Tag chansen att vara med och påverka innehållet
i en verksamhet med inriktning mot teater och
sceniskt framträdande. Du kanske vill spela teater,
träna på att tala inför andra, skriva och läsa texter
och poesi eller annat som har att göra med att
stå på scen inför andra människor? För mer
information kontakta lärare Namir Shamany.
E-post: namir.shamany@botkyrka.se

Kom på högläsning i höst. Vi läser och pratar
tillsammans om språk och känslor med bilderboken i fokus. Välkommen att anmäla din förskolegrupp till Anders, barnbibliotekarie i Alby. Mobil:
072-2186760, mail: anders.sveen@botkyrka.se.

Återkommande aktiviteter Återkommande aktiviteter
på Hallunda bibliotek
på Tumba bibliotek
Arabiska sagostunder

Varje onsdag är det sagostund på Hallunda
bibliotek (med undantag för lov/helgdagar).
För barn 3-6 år. Föranmälan av grupper till
Gergi Feyrouz. Tel: 070-189 63 12
Tid: onsdagar kl. 10-11. Startdatum onsdag
4 oktober. Slutdatum onsdag 20 december.
Plats: Hallunda bibliotek, Borgvägen 1

Läxhjälp på Hallunda bibliotek
Tid: Tisdagar kl. 16.30-18.30 (med undantag för
lov och helgdagar). Startdatum tisdag 5 september. Slutdatum tisdag 19 december.
Plats: Hallunda bibliotek, Borgvägen 1

Språkcafé Tumba bibliotek

Vi pratar tillsammans på lätt svenska. Biblioteket
bjuder på kaffe och te. Kontakt: Tumba bibliotek,
08-530 629 31, Tumba.bibliotek@botkyrka.se.
Tid: varje måndag kl. 13-15 till och med 11
december. Inget språkcafé under loven.
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Läxhjälp på Tumba bibliotek

Kom till biblioteket och få kostnadsfri hjälp
med dina läxor. Röda Korsets läxhjälpare
finns på plats för att hjälpa dig, oavsett ålder.
Uppehåll under loven. Läxhjälpen bedrivs i
samarbete med Röda korset.

Foto: Love Strandell

Tid: Måndagar och fredagar kl. 17-19,
till och med den 11 september.
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Finska sagostunder
Tid: Måndagar kl 9.15, ojämna veckor, med start
11 september.
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Återkommande aktiviteter
på Tullinge bibliotek
Språkcafé på lätt svenska
Tid: Måndagar kl. 17.30-18.30
Plats: Tullinge bibliotek, Nynäsvägen 3b

Språkcafé på Italienska
Språk- och datorcafé
Tid: Torsdag kl. 16-17. Med startdatum torsdag
7 sep och slutdatum onsdag 21 december.
Plats: Hallunda bibliotek, Borgvägen 1

Kom på sagostund och följ med till böckernas
värld! För barn 3-6 år. Förskolor är välkomna att
ringa eller mejla till Annette Nordman och boka tid.
Tel: 070-8814761 E-post: annette.nordman@
botkyrka.se
Tid: Tisdagar kl. 10
(med undantag för lov och helgdagar)
Plats: Hallunda bibliotek, Borgvägen 1

Tid: Varannan onsdag kl.9 -10.30
med start 6 september
Plats: Tullinge bibliotek, Nynäsvägen 3b
Foto: Botkyrka kommun

Sagostunder på svenska

På fortsättningsnivå, inte för nybörjare.

Återkommande aktiviteter
på Fittja bibliotek
Läxhjälp på Fittja bibliotek

Varje torsdag hjälper våra volontärer till med läxläsning för barn, ungdomar och vuxenstuderande.
Det kostar inget och du behöver inte anmäla dig.
Uppehåll under lov och helgdagar. I samarbete
med Röda korset.
Tid: Torsdagar, kl. 17-19
Plats: Fittja bibliotek, Fittjavägen 3-9

Språkcafé på Fittja bibliotek

Är du ny i Sverige? Eller är du bara nyfiken och
språkintresserad? Kom och träna svenska med
andra! Varje tisdag pratar, läser och skriver om
olika saker på lätt svenska. Biblioteket bjuder på
fika. Ingen föranmälan krävs.
Tid: Tisdagar, kl. 15 -16
Plats: Fittja bibliotek, Fittjavägen 3-9

Har du en bra idé eller ett färdigt projekt
men saknar pengar för att förverkliga det?
Se hit! Botkyrka kommun erbjuder tre olika sorters projektstöd som
du kan söka pengar för att förverkliga en idé, ett projekt eller event.
Läs mer på www.botkyrka.se/stod

