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 12-16 år en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Utgångspunkten är varje barns behov och verksamheten utformas tillsammans
med barn och unga.
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Mötesplatser för unga vuxna

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 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

Kultur och fritid för dig med funktionsnedsättningar

Bibliotek Botkyrka

Badhusen i 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

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

Kultur för äldre – Botkyrka kommun

Botkyrka rackethall

Upptäck unika Botkyrka – Botkyrka kommun

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 aktörer i Botkyrka.
www.botkyrka.se

September 2018

Botkyrka kulturskola

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

En mängd olika fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar.
För mer info: Iréne Cederborg, irene.cederborg@botkyrka.se, 0734 21 85 70.
Läs mer på www.fritidsnatet.se
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Bebishänder och fötter avtryck i papper

Unik stenåldersgrävning vid Riksten

Gör ett avtryck med bebis hand eller fot.
Avtrycken blir som vattenmärken och syns när
pappret hålls upp mot ljus ex i ett fönster.
Passar bebis 3-12 månader. Insläpp kl. 9.45-10.
Begränsat antal platser.
Tid: 4 september, kl. 10-12
Plats: Tumba Bruksmuseum, Svens Palmes väg 2

Just nu undersöker arkeologer en stenåldersboplats vid Vandrarvägen i Riksten. Träffa arkeologerna under pågående grävning. Det kommer
att komma fler tillfällen under september. Håll
utkik på www.botkyrka.se/evenemang.
Tid: 12 september, kl. 18
Tid: 17 september, kl. 11
Plats: Vandrarvägen, Riksten

Noratanten & Tullingekarin

Fittja mat & konst

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

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

Se två kortfilmer och ta del av ett samtal med två
seniorer som inspirerar till engagemang. Ingen
avgift. Sabine föddes i Nazityskland och trodde
aldrig att hon skulle behöva uppleva nazister
marschera på svenska gator. Nu när hon ser att
det händer kan hon inte göra något annat än att
engagera sig för ett öppnare samhälle. Karin bor
i Tullinge och är en stark röst i både föreningsliv
och andra mötesplatser. Hon vill inspirera till
engagemang och har många idéer om hur man
kan skapa det i Tullinge.
Tid: 7 september, kl. 11
Plats: Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3 B

Botkyrka konsthalls årliga konstfestival i Fittja
bjuder som vanligt in till en dag med smakupplevelser, konstprojekt, utställningar och
prova-på för hela familjen! Fittjaköket är Botkyrka
konsthalls plattform för konst, mat och möten.
Verksamheten huserar i ett par omarbetade
containrar och i det offentliga rummet mellan
Fittjaskolan och Fittja centrum till dess att den
nya konsthallen öppnar i Fittja 2019.
Tid: 15 september, kl. 13-17
Plats: Fittjaköket (Botkyrka konsthalls konstcontainrar mellan Fittja centrum och Fittjaskolan)

Foto: Anneli Karlsson

Extraöppet i samband med seniorveckan: 26
september kl. 10-10.40 och 14-14.40 Specialvisning Riksbanken 350 år - från sedelförbud till
minusränt. 11.00-13.00 Minikurs i papperstillverkning (föranmälan krävs).
Tid: 26 september, kl. 10-15
Plats: Tumba Bruksmuseum, Svens Palmes väg 2

Vandring till forngravarna vid
Berga, på Näslandet
Sjöhistoriska dyker upp

Iselstadagen

Vi visar Iselsta gammelgård som byggdes redan
1728. Som vanligt får vi se hur man bakar
Wilmas julknäcke i den stora vedeldade
stenugnen. Det går också att köpa nygräddat
bröd med hem. Kaffeservering vid köksbordet.
Skolsalen och övervåningen visas också. Det är
trångt i Iselsta by. Respektera parkeringsanvisningarna! Samåk gärna.
Tid: 16 september, kl. 12-15
Plats: Iselsta by, Grödinge

Skördedag och 4H firar 100 år
i Hågelbyparken
Lida Friluftsfest

Välkommen ut på friluftsfest! Lida fylls med
massor av roliga aktiviteter för hela familjen.
Häng med på traillöpning, upptäck stigcykling,
varva ner med yoga, surfa utan vågor med
Electrosurf eller testa Lidas nya naturparkourpark. Läs mer på www.lida.nu.
Tid: 15 september, kl. 10-23
Plats: Lida Friluftsgård, Lidavägen 1

Höstfälttävlan på Skrävsta Vall

Den 22-23 september arrangerar Botkyrka
Ridsällskap nationella tävlingar i fälttävlan på
Skrävsta Vall. Fälttävlan rids i 3 olika moment;
dressyr, hoppning och terrängritt. På lördagen rids dressyren och hoppningen, och på
söndagen är det den fartfyllda terrängritten. På
tävlingsplatsen finns cafeteria. Ett evenemang
för hela familjen.
Tid: 22-23 september, kl. 8-18
Plats: Botkyrka Ridsällskap, Skrävsta Vall,
Tumbavägen 38
Foto: Annika Berglund

Följ på nära håll när Sjöhistoriska museets
dykande arkeologer utforskar Botkyrkas historia
vid Slagstabadet. Prata med arkeologerna och
lär dig mer om historien under vattnet. Dagen
bjuder även på guidade visningar och annat kul
för stora och små. Åk med gratisbuss till evenemanget från Tumba. Vill du ha en plats i bussen,
mejla kulturbokning@botkyrka.se eller ring
0708 89 20 38. Evenemanget är kostnadsfritt.
Under evenemanget finns två portabla toaletter
i anslutning till evenemangsområdet, varav en
handikapptoalett.
Tid: 15 september, kl. 13-16
Plats: Slagstabadet, Norsborg
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Seniorkul på Tumba Bruksmuseum

Välkommen till höstens skördedag! Nu är det
dags att ta del och njuta av årets skörd.
Inspireras av våra utställare och köp varor och
produkter av hög kvalitet. Dessutom firar 4H
100 år denna dag med massor av roliga aktiviteter för barnen. Träffa djuren, rid ponnyridning
och mycket mer. Läs mer på www.hagelby.se.
Tid: 16 september, kl. 11-15
Plats: Hågelbyparken, Tumba

Vernissage och flyttfest

Vernissage för ”I hjärtat av Tumba”, utställningen
som samlar Tumbabornas egna bilder av orten.
Samtidigt återinviger vi Xet-museet som flyttat
ihop med Tumba bibliotek. Mer information om
tid och program hittar du inom kort på bibliotekets webbsida: bibliotek.botkyrka.se.
Tid: 23 september
Plats: Xet-museet i Tumba bibliotek,
Tumba torg 105

Seniorvecka 2018

En inspirerande vecka fylld av aktiviteter för dig
som är senior i Botkyrka. Kom och delta i sång,
dans, teater, föreläsningar, idrott och mycket
mer! Ingen kostnad, men vissa aktiviteter kräver
anmälan. Läs mer på www.botkyrka.se/senior.
Tid: 24-28 september
Plats: Runt om i Botkyrka

Visning av Xet-museet

Gunilla Zetterlund från Xet-sällskapet guidar oss
genom ett av 1900-talets stora svenska konstnärskap. I anslutning till visningen informerar
Tumba bibliotek om sina tjänster för äldre.
Visningen är en del av Seniorveckan i Botkyrka.
Tid: 25 september, kl. 10.30-12
Plats: Xet-museet, Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Vandringen leds av arkeologen Maria Frisk
som tar oss till ett järnåldersgravfält och ett
bronsåldersröse. Samling vid infarten till Berga
(busshållplats Bergavägen). Vandringen tar cirka
2 timmar. Vi går en längre sträcka, delvis på
skogsstigar. Avgift 50 kr. Ta med egen kaffekorg.
Parkering i anslutning till samlingsplatsen.
Mer info: www.grodingehembygd.se.
Tid: 29 september, kl. 10.30-12.30
Plats: Hållplats Bergavägen, Grödinge

Prova på med Scenskolan FEJM

Kom och prova på dans, sång och teater hos
oss! Ta med hela familjen och se om du hänger
med kidsen. Ta med hela familjen och se om du
hänger med kidsen. Vi testar att sjunga, dansa
och spela teater med stora och små, i kortare
pass. Självklart finns fika och soffor för trötta
ben. Drop in från kl. 14.
Läs mer: scenskolanfejm.se.
Tid: 30 september, kl. 14-16
Plats: Subtopia, Danssalen, Rotemannavägen
10

Spruthusets dag

Visningar av Spruthuset, Botkyrkas första
brandstation, och besök av brandmännen från
Botkyrka brandstation.
Tid: 29 september, kl. 11-16
Plats: Tumba Bruksmuseum, Svens Palmes väg 2
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Har du
en idé?
Saknar
pengar?
Se hit!

Har du en bra idé eller ett färdigt projekt men saknar pengar? Sök stöd från Botkyrka kommun!
Här finns mer än 1 miljon kronor att fördela på tre olika stöd:
Kreativa fonden välkomnar både privatpersoner och föreningar i och utanför Botkyrka.
Sök 5 000-75 000 kronor per projekt.
Evenemangsbidrag kan föreningar och studieförbund få för tillfälliga eller återkommande
evenemang som är öppna för allmänheten.
Drömdeg är för dig som är 13-25 år, bor i Botkyrka och vill genomföra en idé.
Du kan ansöka om max 10 000 kronor när som helst under året.

Läs mer och ansök på botkyrka.se/stod
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