AKTIVITETER VINGÅKERSBYGDEN 2021/2022
Säfstaholms slott
11.00 – 16.00 tisdag till söndag
Vuxen 80 kr
Pensionär 40 kr
Barn gratis i betalande vuxens sällskap

Hej! Vill du veta mer om vad man kan göra i
Vingåkersbygden? Det finns många
spännande platser, aktiviteter och föreningar du kan
ta del av. Vi på kultur och fritid önskar dig en aktiv och
meningsfull fritid.

Den nyrenoverade slottet är verkligen värt att besöka,
speciellt med tanke på de nya skapande verkstäderna
fullt med roliga aktiviteter. Kom och pyssla, måla, klä ut
dig och skapa! Varmt välkommen!

Vingåkers bibliotek
Biblioteket är stängt just nu pga. renovering men det
går att beställa böcker som ”take-away”.
Mer information finns på bibliotekets hemsida.
Där finns även information om BOOKWORMS
bokklubb!

Öppettider årskurs 4 - 6
Måndag 13.00-19.00
Tisdag 15.00-19.00
Onsdag 13.00-19.00
Torsdag 15.00-19.00
Fredag 13.00 -20.00
Lördag 14.00-18.00
Öppettider för årskurs 7 – gymnasiet (18 år)
Måndag 13.00-20.00
Tisdag 15.00-20.00
Onsdag 13.00-20.00
Torsdag 15.00-20.00
Fredag 13.00 -22.00
Lördag 14.00-18.00

Info om föreningslivet
I Vingåkers kommun finns många föreningar. Allt ifrån
Jiujitsu till cykling, slalom och ridning. Om du är
intresserad av att gå med i en förening eller prova på,
kontakta gärna kommunens kulturvärd
Susanne Briander på 0151 – 19186 eller mejla till
susanne.briander@vingaker.se.

Fritidsgården

Badhuset

Fritidsgården erbjuder möjlighet till mellis under sina
öppettider. För fem kronor ingår en halv fralla med
smör och ost, en morotsstav och ett glas saft. Det
finns även möjlighet att köpa ett häfte med 25
melliskuponger för 125 kronor som barnen sedan kan
växla in till mellis.

Ordinarie öppettider allmänhetsbad:
Måndag 13.00-17.00
Tisdag 13.00-20.00
Onsdag 13.00-20.00
Torsdag 13.00-18.00
Vuxenbad 18.00 – 20.00
Fredag 13.00-20.00
Lördag 09.00-15.00
Söndag 09.00-15.00
Entrépris: 55 kr vuxen
30 kr barn 6 – 16 år
15 kr barn under 6 år i målsmans sällskap
Passa på och testa vår nya klättervägg
och badleksaker!

Håll utkik för höstlovsprogrammet som
kommer ut inom kort!

Fritidsbanken
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och
fritidsprylar. Hos Fritidsbanken kan du kostnadsfritt
låna sport- och fritidsartiklar som har skänkts. Det kan
vara alltifrån kanoter, flytvästar och sällskapsspel till
fotbollsskor, tennisracket och skidor.
Utlåningstiden är 14 dagar.
Fritidsbanken finns på Åbrogården och Fritidsbankens
container vid Sävstaskolan.
Tisdag-torsdag 13.00-17.00
Fredagar 14.00-17.00

