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

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

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
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Återkommande evenemang
Parkour för barn från 8 år
med särskilda behov

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

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

Parkourträning med Korpen för barn födda från
2010 och tidigare med särskilda behov och som
trivs bäst att träna i små grupper. 14 tillfällen under
hösten. Inga förkunskaper krävs.
Max 10 barn i varje grupp. Anmälan online:
korpenhb.se/parkour18. Terminspris: 400 kr samt
medlemskap 100 kr.
Tid: Lördagar med start 1 september,
kl. 10-11 och 11-12
Plats: Idrottshuset Tumba, Gymnastiksalen,
Munkhättevägen 43

Botkyrka rackethall

Upptäck unika Botkyrka – Botkyrka kommun

Korpen vattenträning Fittjabadet

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

Badhusen i Botkyrka

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

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

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

Korpen erbjuder vattenträning för alla åldrar på
Storvretsbadet och Fittjabadet. Perfekt för dig
som behöver en skonsam och stärkande
träningsform eller som bara gillar träning i
vatten. 14 tillfällen under hösten. Anmälan online:
korpenhb.se/traning18. Terminspris: 550 kr samt
medlemskap 100 kr.
Tid: Start 4 september, kl. 10.30-11.15
Plats: Fittjabadet, Värdshusvägen 5

Korpen yoga

Korpen erbjuder yoga för alla åldrar. Yoga har en
avslappnande effekt och ökar din rörlighet och
styrka. Övningarna anpassas efter individuell
förmåga. 14 tillfällen. Anmälan online:
korpenhb.se/traning18. Terminspris: 550 kronor
samt medlemskap 100 kr.
Tid: Onsdagar med start 5 september, kl. 18-19
Plats: Albys Hjärta, Albyvägen 7

Språkcafé på engelska
på Tumba bibliotek

Är du arbetssökande/arbetstagare och behöver
förbättra din engelska? Eller vill du ha en trevlig
stund och umgås med andra på engelska?
Välkommen till språkcaféet i Tumba! För anmälan
och intresse: tumba.bibliotek@botkyrka.se.
Tid: Tisdagar kl. 17.30-19.30 med start
4 september
Plats: Tumba bibliotek

Språkcafé på Tumba bibliotek

Välkommen på språkcafé! Vi pratar tillsammans på
lätt svenska. Biblioteket bjuder på kaffe och te.
Tid: Måndagar kl. 13-15 med start 20 augusti
Plats: Hörnrummet, Tumba bibliotek,
Tumba torg 105

Läxhjälp på Tumba bibliotek

Röda Korset finns på plats och hjälper dig med
läxan. (Ingen läxhjälp på skolloven.)
Tid: Måndagar kl. 17-19
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Stickcafé på Tumba bibliotek

Tycker du om att sticka, virka, sy eller brodera? Då
är du varmt välkommen till vårt stickcafé. Vi ses en
gång i veckan över en kopp kaffe och handarbetar
tillsammans.
Tid: Onsdagar kl. 15-17 med start 22 augusti
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Språkcafé på engelska
på Tullinge bibliotek

Vill du bli bättre på engelska? Prata om intressanta ämnen och träna din engelska över en fika.
Du behöver inte anmäla dig. Biblioteket bjuder på
kaffe/te.
Tid: Onsdagar kl. 17.15-18.45 med start
18 september
Plats: Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3B

Språkcafé på Hallunda bibliotek

Är du ny i Sverige? Eller vill du ha en trevlig stund
och umgås med andra på svenska? Kom till biblioteket och träffa andra, lyssna, fika och prata om
olika saker på lätt svenska. Biblioteket bjuder på
kaffe och te. Alla är välkomna att delta.
Tid: Torsdagar kl. 15.30-17.00 med start
6 september
Plats: Hallunda bibliotek, Borgvägen 1

Språkcafé på Tullinge bibliotek

Välkommen till vårt språkcafé på måndagar! Är
du ny i Sverige? Eller är du bara nyfiken och
språkintresserad? Kom och träna svenska med
andra! Vi pratar, läser och skriver om olika saker
på lätt svenska. Biblioteket bjuder på fika. Ingen
föranmälan krävs.
Tid: Måndagar kl. 17.30-18.30 med start
20 augusti
Plats: Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3B

schack för att få anmäla dig, det finns medlemmar
som kan lära ut.
Tid: Onsdagar kl. 15-16 med start 22 augusti
Plats: Fittja bibliotek, Fittjavägen 21

Canastaklubben på Tumba bibliotek

Välkommen till canastaklubben! Varje onsdag
träffas kortspelsentusiaster och spelar canasta
i Gläntan på Tumba bibliotek. Alla är välkomna,
både nybörjare och erfarna spelare. Kostnadsfritt
och ingen föranmälan. Varmt välkommen!
Tid: Onsdagar kl. 13-16 med start 22 augusti
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Läsklubb för ungdomar 12+

Under höstterminen startar vi en läsklubb för ungdomar. Vi träffas och pratar om böcker vi har läst
och fikar (biblioteket bjuder!). Till varje tillfälle väljer
vi en ny bok tillsammans. Vill du vara med?
Boka plats på 08-530 629 20 eller mejla
inka.szewczyk@botkyrka.se
Tid: Onsdagar, kl. 15.30 den 5 september,
3 oktober, 31 oktober, 28 november
Plats: Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3B

Fittja schackklubb

klubben för dig som vill ha kul ihop med andra,
spela och lära dig mer om schack. Varje onsdag träffas Fittjas schackklubb Schack Matt. Vi
spelar schack och äter frukt tillsammans. För att
bli medlem anmäler du dig till biblioteket. Efter
en vecka kan du hämta ut ditt medlemskort.
Medlemskort krävs för att få vara med och spela.
Alla åldrar är välkomna, du måste inte kunna spela
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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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SFI på Fittja bibliotek

Vill du lära dig svenska? En SFI-lärare finns här
för dig som är vuxen nybörjare i svenska och för
dig som kan lite mer. Kostnadsfritt. Ingen anmälan
behövs. Vi kommer att träna på att tala, läsa och
skriva svenska. Du har också möjlighet att få ett
betyg på SFI kurs B, C och D.
Tid: Torsdagar med start 23 augusti,
nybörjare: kl. 12.00-13.30, för dig som kan lite
mer: kl. 14.00-15.30
Plats: Fittja bibliotek, Fittjavägen 21

förverkliga
din idé

Kuns
k
Krea ap
tivite
t
Aktiv
itet

tember

24-28 sep

Babymys på Tullinge bibliotek

Är du en nybliven förälder och vill träffa andra
föräldrar och bebisar och hjälpa ditt barn att
utveckla sitt språk? Vi sjunger rim och ramsor och
pratar om språkutveckling. Ni är välkomna innan
biblioteket öppnar därför vill vi be er att boka plats
i förväg. Vi bjuder på fika. OBS! För barn fram
till åtta månader. Mejla: inka.grazyna.szewczyk@
botkyrka.se. Eller ring och boka plats på 08-530
629 20.
Tid: Onsdagar kl. 10 den 29 augusti,
12 september, 3 oktober, 31 oktober,
14 november, 28 november, 12 december
Plats: Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3B
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Läs mer på www.botkyrka
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