
MMAROS
Tips för barn och unga i Salem 

www.salem.se



Biblioteket
Du hittar biblioteket i Salems centrum, Säbyhallsvägen 30.

Sommarboken 
Läs fem böcker under sommarlovet så får du en gratis bok! Hämta folder på biblioteket och 
lämna in senast 31 augusti. Du är med i utlottningen om ett fint bokpaket! Ålder 8-15 år.

Sommarbokenträffar
Du behöver anmäla dig till träffarna. Skicka anmälan till: biblioteket@salem.se
Ålder 8-15 år. Begränsat antal platser. Träffarna är gratis.
Vi delar även ut sommarbokenpåsar så långt lagret räcker.

Fredag 12 juni kl 10.30-11.30. Kick off där vi tipsar om bästa böckerna, fikar och pysslar.

Måndag 15 juni kl 10.30-11.30. Fantasytema - in i portalen. 
Välkomna in i portalen om ni törs! Vi tipsar om fantasy och utforskar magiska världar. 

Måndag 15 juni kl 13.00-15.00. Gör din egna stop motion-film.
Gör din alldeles egna stop motion-film. Vi har inspelningsmaterial och rekvisita men ta gärna 
med eget också om du vill

Torsdag 18 juni kl 13.00-16.00. Sy din egna bokpåse.
Sy din egna bokpåse att bära dina sommarböcker i. Meddela oss gärna om ni kommer med 
för att hjälpa ert barn. 

Måndag 22 juni kl 10.30-11.30. Vi pysslar pärlplattor. Kom och pärla! Vi har gott om pärlor.

Tisdag 23 juni kl 10.30-11.30. Fantasytema - in i portalen.
Välkomna in i portalen om ni törs! Vi tipsar om fantasy och utforskar magiska världar.

Torsdag 25 juni kl 13.00-16.00. Sy din egna bokpåse.
Sy din egna bokpåse att bära dina sommarböcker i. Meddela oss gärna om ni kommer med 
för att hjälpa ert barn.

Här kan du läsa mer om sommarboken: 
https://bibliotek.salem.se/sv/web/arena/sommarboken



Biblioteket
Återbruk med Camilla Olsson
10 augusti kl 13.00-15.00. Gör dina egna smycken och annat med återvinningsmaterial.
Ålder 7-15 år. Föranmälan till: biblioteket@salem.se. Begränsat antal platser.

Digital bokcirkel för ungdomar
Är du intresserad av att vara med i en digital bokcirkel? Temat är ”en värld i förändring”.
Vi läser böcker som vi skickar från biblioteket till dig och vi diskuterar med hjälp av digitala 
verktyg. Vi kan också diskutera vilka böcker vi ska läsa. Välkommen att anmäla ditt intresse till 
biblioteket@salem.se. Ålder 12-15 år.

Bokcirkel för unga tjejer
Vi träffas i små grupper och tipsar och pratar om böcker på temat Girl Power.
Första tillfället bestämmer vi en bok vi ska läsa samtidigt som vi fikar och pratar. Vi kommer 
överens om vilka dagar och tider vi ska träffas. Anmäl dig till: biblioteket@salem.se 

Böcker på webben
Världens bibliotek. Här hittar du e-böcker och ljudböcker på flera språk.
Klicka på länken: https://www.varldensbibliotek.se/node/13284

Småsagor. Här kan du höra småsagor upplästa med ljud och musik på svenska.
Klicka på länken: https://urplay.se/serie/206583-smasagor

Barnens bibliotek. Här hittar du massor med lästips, författarintervjuer, tävlingar m.m.
Klicka på länken: https://www.barnensbibliotek.se/Hem/tabid/193/Default.aspx

Vill du höra astronauter läsa böcker från internationella rymdstationen. 
Klicka på länken: https://storytimefromspace.com/library/

Övrigt
I sommar kan du låna böcker extra länge. Låna nu och lämna tillbaka i början av september.
Du kan även ta del av digitala böcker. Mer info på: https://bibliotek.salem.se/web/arena

Bibliotekets öppettider i sommar (22/6-16/8)
Måndag och torsdag 13.00-19.00, tisdag 13.00-16.00, onsdag 10.00-13.00
Fredag-söndag är det stängt



Fritidsgården
I sommar har fritidsgården olika aktiviteter utomhus. Har du inget att göra - häng med på 
våra aktiviteter. För dig från årskurs 6 till 18 år. Alla aktiviteter är gratis.

Måndagar
Häng med på utomhusträning vid Garnudden kl 15.00-17.00. Vi samlas vid utegymmet. 
Vi sänder digitalt på instagram. Vi kör även fotboll, basket m.m på olika platser i 
kommunen se instagram.

Tisdagar
Säby bollplan vid Salems centrum. Vi har med oss en hel del roliga saker som storyatzy, 
frisbee, brännboll, stort plockepinn m.m. 

Onsdagar
5-kamp som inte är som en vanlig 5-kamp. Den kommer att vara både live och digital. 
Du ser på instagram var vi är.

Torsdagar
Vår frågesport på disccord eller instagram är en riktig utmaning. Vilka frågor kan du? 
På torsdagar har vi också utomhusträning vid Garnudden 15.00-17.00. Vi samlas vid 
utegymmet. Mer info på instagram.

Fredagar
På fredagar är vi på olika platser med olika aktiviteter. Följ oss på instagram.

Vi lägger ut info på vår instagram regelbundet. Du ser då vart vi är och kommer att vara, 
ibland kan vi behöva byta plats om det regnar. 

Fritidsfältare mobil 070-623 30 31
Fritidsgårdens mobil 08-532 597 43
      husetsalem



Bad & natur

Ersboda 4H-gård - Fruängsvägen 50, Rönninge
På Ersboda 4H-gård finns hästar, getter, hönor m.m. Gården drivs av den ideella barn- och 
ungdomsföreningen Ersboda 4H-klubb. Under sommaren finns det möjlighet till 
ponnyridning och lägerverksamhet. 
Kostnad och datum hittar du på 4H-gårdens hemsida: https://www.4h.se/ersboda/

Säby sim- och sporthall - Salems centrum
Simhallen kommer att vara öppen under sommaren. Förutom bad finns gym, gruppträning 
och simkurser. Se mer på hemsidan: www.medley.se

Möllebadet - Möllevägen
Det är ett friluftsbad med bryggor, kiosk, omklädningsrum, toalett, mindre hopptorn, 
grillplats, parkering och beachvolleyplan. För dig med funktionsnedsättning så finns det en 
rullstol som tål vatten att låna i kiosken. På badet finns en badramp för att kunna rulla ner i 
vattnet. En större toalett finns även nybyggd i kiosbyggnaden. Vill du komma i kontakt med 
företaget som driver badet så kan du skicka e-post till: mollebadet@gmail.com
Du kan även följa badet på instagram       molle_badet eller facebook       möllebadet

Tips på utflyktsmål i Salem
I Salems kommun finns många härliga ställen att göra utflykt till.
Här hittar du karta och beskrivning: https://www.salem.se/uppleva--gora/sevardheter/

Ta en cykel eller biltur till Parstugan i Lundby. Ta med fika och sitt på bord och bänkar som 
finns utanför stugan. Varje lördag i sommar är det guidade visningar av stugan och området.
Se information på Salems Hembygdsförenings hemsida: www.salemhembygd.se

Garnuddens naturreservat. Nära Rönningecentrum vid tennishallen hittar du Garnuddens 
naturreservat. Här finns bl.a motionsspår, grillplats, utegym. Utegymmet har även tränings-
maskiner för rullstol. Vid motionsspåret i Garnudden finns ett ledstråk för dig med 
synnedsättning. Grillplatsen är anpassad för att lätt kunna komma in med t.ex rullator, rullstol 
eller barnvagn.



Digitala tips
Öppnar du sommarbroschyren digitalt, klicka på länkarna för att komma in på aktiviteterna.

Museum  
Många museum erbjuder digitala besök med spännande aktiviteter. 
Här är några exempel (klicka på länken).

Tekniska museet 
https://www.tekniskamuseet.se/upplev/tekniska-hemifran/

Naturhistoriska riksmuseet 
https://www.nrm.se/besokmuseet/motossonline.9006532.html

Dansa hemma
http://www.facebook.com/dansvariation
För alla som vill dansa men anpassat för dig med funktionsnedsättning
Du behöver logga in på facebook. Häng med på livesändningarna eller se danserna i 
efterhand. 22-23 juni är det digitala dansdagar 14.00-14.40 och 16.00-16.40. Flera olika 
dansstilar som street dans, afrikansk dans, indisk dans m.m som leds av danslärare.

Träna Fit 5 med Special Olympics
https://resources.specialolympics.org/health/fitness/fit-5-page
Många olika träningsprogram för dig med funktionsnedsättning. Välj själv din nivå.

Riksteatern
https://www.riksteatern.se/riksteatern-play/
Riksteatern har olika föreställningar för barn att titta på digitalt

Norrlandsoperan play
https://norrlandsoperan.se/play/
På Norrlandsoperan play finns det flera barnföreställningar att kika på digitalt.


