Program
V.24
10/6 Skolavslutningsfest på Estö
Stort party för dig från årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet mellan klockan 19.00 och
01.00. Vi sätter färg på Nynäshamn med en Color festival.
Klä dig i vita kläder och förbredd dig för en festlig kväll med musik från bland annat
Tjuvjakt och lokala förmågor.
Hemresan för er som bor långt borta, ordnar vi med en buss klockan 01.15 till ÖsmoStora Vika samt till Sorunda. Arrangemanget är alkohol och drogfritt.
Kontakta Jonas på telefon 08- 520 738 95 för mer information.

12/6 Beachparty på Dalarö
En spännande aktivitetsdag på Dalarö för ungdomar mellan 12-21 år som behöver extra
stöd.
Anmälan gör du på www.haninge.se/beachparty eller till Monica Lundstedt på telefon
08- 520 681 59.

V.25
16/6 En dag på Estö skatepark
Dyk upp på Estö mellan klockan 14.00 och 18.00 för en kul eftermiddag med
aktiviteter. Grillen tänds klockan 15.00. Tävlingen i snyggast trix startar klockan 17.00.
Du har även möjlighet att bli fotograferad och filmad in action på din kickbike! ”Vägen
ut” står för musiken, kom och testa på att Dj:a!
Kontakta Jonas på telefon 08- 520 738 95 för mer information.

17/6 Grill & chill på Nixtabadet
På med gympaskorna och kom till Nixtabadet mellan klockan 14.00 och 21.00
för bollsporter, kubb & grillning. ”Vägen ut” står för musiken, kom och testa på att
Dj:a!
Kontakta Jenny på telefon 08- 531 970 66 för mer information.
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V.26
22/6- 24/6 Area 08 – E-sportsläger
Världens första E-sportsläger för dig från 14 år. ”Utveckla dina spelkunskaper med
världseliten ”
För mer information och anmälan: www.area08.se Ung fritid finns på plats!

23/6 En dag på Estö skatepark
Dyk upp på Estö mellan klockan 14.00 och 18.00 för en kul eftermiddag med
aktiviteter. Grillen tänds klockan 15.00. Tävlingen i snyggast trix startar klockan 17.00.
Du har även möjlighet att bli fotograferad och filmad in action på din kickbike! ”Vägen
ut” står för musiken, kom och testa på att Dj:a!
Kontakta Jonas på telefon 08- 520 738 95 för mer information.

24/6 Rumbacupen & grillning
Generationsfotboll på Rumba i samarbete med Hyresgästföreningen och Nynäshamns
bostäder mellan klockan 18.00 och 21.00. Kom och grilla, spela fotboll med din
mamma, farfar, moster eller bror. ”Vägen ut” står för musiken, kom och testa på att
Dj:a!
Sista anmälningsdag är 22/6. Kontakta Calle på telefon: 08- 520 738 94 eller Miriam på
08- 520 738 92 för mer information och anmälan.
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V.27
30/6- 3/7 ”Villan”- ny mötesplats
Vi smyg öppnar bakgården till ”Villan”, som är vår nya mötesplats vid Alkärrsplan i
Nynäshamns centrum. Öppet mellan klockan 14.00 och 20.00. Kom dit och anmäl dig
till kommande utflykter. Där blir det aktiviteter som fotbollsspel, kubb, musik,
pingisbord samt fika för en billig peng.

4/7 Birger Jensens fotbollscup i Jordbro
Fotbollscupen spelas i Jordbro mellan klockan 10.00 och 20.00 med lag från olika
kommuner i Stockholmsområdet. Anmäl ett lag på 10 spelare och matcherna kommer
att spelas på en 7-mannaplan. Det kommer även vara festligheter vid sidan av cupen
med kända profiler från både musik och fotbollsvärlden.
Anmälningsavgift: 100 kr per lag
Sista anmälaningsdag = Först till kvarn!
Kontakta Daniel på telefon: 08- 520 738 89 för mer information och anmälan.

V.28,29,30 STÄNGT
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V.31
27/7-31/7 Villan”- ny mötesplats
Välkommen till vår nya mötesplats ”Villan” mellan klockan 12.00 och 16.00.
Alkärrsplan i Nynäshamns centrum. Här kan du anmäla dig till kommande aktiviteter.
Kontakta Jonas på telefon: 08- 520 738 95 för mer information.

1/8 Betongcupen- en proffsskatetävling på Estö
Kom till Estö IP och titta på skatetävlingen med riktiga proffs.
Start sker klockan 13.00.
För mer information om Stockhoms Sub surfers: www.subsurfers.se

V.32
4/8 Häng med och pröva Stand-up paddling
Paddlingen som tagit hela Europa med storm. Kom och testa! Vi möts vid
Gröndalsvikens tågstation klockan 13.00 och promenerar tillsammans ut till Lövhagen.
Ung fritid bjuder på fika!
Pris: 50 kr/per person
Sista anmälningsdag är 29/7. Kontakta Jonas på telefon: 08- 520 738 95 för mer
information och anmälan.

5/8 Häng med till Kokpunkten Äventyrsbadet i Västerås
Häng med till äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås! Vi åker alla tillsammans från
Alkärrsplan klockan. 10.00 och är åter i Nynäshamn cirka klockan 18.00.
Inträde: 12-16 år 165:-/per person, 16-19 år 195:-/per person.
Ta med pengar till mat!
Sista anmälningsdag är 29/7. Kontakta Jonas på tfn: 08- 520 738 95 för mer
information och anmälan.

5/8 Testa att fiska
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Fisketävling med priser- fånga den STÖRSTA fisken. Vi möts på Alkärrsplan klockan
17.00 och promenerar tillsammans till en lämplig plats för fiske. Ung fritid bjuder på
fika.
Kontakta Daniel på telefon: 08- 520 738 89.

6/8 Vi åker till Uppsala för att köra Parkour och kickebike
Vill du klättra på en professionell klätterväg, åka kickbike eller testa på parkour? Då
ska du hänga med till Uppsala. Vi möts på Alkärrsplan klockan. 09.45 och är åter i
Nynäshamn cirka klockan 17.00.
Inträde: åk 6-18 år 65: -/per person, 18-19 år 80: -/per person.
Tag med pengar till mat!
Sista anmälningsdag är 29/7. Kontakta Jonas på telefon: 08- 520 738 95 för mer
information och anmälan.

V.33
12/8 ”We are Stockholm”
Åk med oss fritidsledare och upplev Europas största ungdomsfestival. Det erbjuds en
rad olika aktivititeter och det mesta är gratis. Programet släpps i början av juni på
webbplatsen: www.wearesthlm.se.Vi möts på Alkärrsplan klockan 13.00 och
promenerar tillsammans till tågstationen. Vi är tillbaka i Nynäshamn cirka klockan
18.00.
Kontakta Jonas på telefon: 08- 520 738 95 för mer information.

13/8 ”We are Stockholm
För dig som behöver extra stöd, häng med oss in till ungdomsfestivalen.
Vi möts på Alkärrsplan kl. 13 och promenerar tillsammans till stationen. Vi är tillbaka i
Nynäshamn cirka kl.18.
Kontakta Jonas på tfn: 08- 520 738 95 för mer information.
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V.34
17/8 Ösmogården Exit flyttar utomhus
Vi har öppet mellan klockan 18.00 och 22.30. Kom och häng med oss. Musik, dans,
kubb, bollsporter och pizza till en billig peng att ta. Vi flyttar in ifall det regnar.

18/8 Sorundagården Next flyttar ut
Vi har öppet mellan klockan 18.00 och 22.30. Gården flyttar ut till fotbollsplan bakom
Sunnerbyskolan. Kom och häng med oss. Musik, brännboll, bollsporter, skating, kubb
och pizza till en billig peng. Vi flyttar in ifall det regnar.

19/8 ”Villan” ”- ny mötesplats
Vi är på ”Villans”bakgård mellan klockan 18.00 och 22.30 vid Alkärrsplan i
Nynäshamns centrum. Kom och häng med oss. Fotbollsspel, kubb och pizza till en
billig peng. Ställs in vid eventuellt regnväder.

Följ oss på Facebook ”Ung Fritid Nynäshamn”
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Stadshusplatsen 1, 149 81 Nynäshamn
Agneta Ström Granlund, tillförordnad kultur- och fritidschef, 08-520 738 91
E-post: agneta.strom-granlund@nynashamn.se
Webbplats: www.nynashamn.se
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