Kul höst
i Gottsunda

Det finns mycket att hitta på för dig som
är barn eller ung i Uppsala. Här är några
exempel på vad som finns att göra i höst
i Gottsunda. Du hittar mer information
om aktiviteterna och föreningarna i din
stadsdel på kubikuppsala.se

Gottsunda

Designlabbet

10–15 år
Onsdagar 15.30–18.00 till 11 december
Temaverkstaden, Gottsunda kulturhus, Valthornsvägen 7
Upptäck, skapa, designa, återbruka, skulptera, teckna,
slöjda, måla och pyssla. Kom när det passar dig. Kontakt
och anmälan: catarina.lundgren@studieframjandet.se.
Det går även bra att anmäla sig på plats.
Arrangör: Studiefrämjandets kulturskola

Sportis

9–12 år
Måndagar och onsdagar 16.00–17.00 från 16 september till
18 december. Gottsunda idrottshall, Valthornsvägen 53
Kom och prova på olika roliga och inspirerande idrotter.
Du behöver inte anmäla dig.
Kontakt: tatiana.hakansson@uppland.rf.se
Arrangör: Uppsala kommun, Upplands Idrottsförbund och
lokala idrottsföreningar

KonstHÄNG

7–12 år
Onsdagar 16.00–18.00 till 18 december
Stugan, Peterson-Bergers väg 19
Lär dig grunderna för konstnärligt skapande. I slutet på
terminen har vi en utställning. Du behöver inte anmäla dig.
Kontakt: mireya.monserrat@konstframjandet.se
Läs mer på shoutoutsyskonskap.com
Arrangör: Konstfrämjandet Uppland

Torsdagsbibblan

6–12 år
Torsdagar 15.00–16.30 till 19 december
Gottsundabiblioteket, Valthornsvägen 11
Varje torsdagseftermiddag händer det något kul på biblioteket för dig som är 6–12 år. Vi skriver, läser, skapar, provar
på teater och mycket mer. Prata gärna med personalen
om vad du är intresserad av att göra. Du behöver inte
anmäla dig. Kontakt: gottsundabiblioteket@uppsala.se
eller 018-727 60 50. Arrangör: Bibliotek Uppsala

Mangaklubb

Från 11 år
18 september, 16 oktober, 20 november och
11 december 15.00–16.00
Gottsundabiblioteket, Valthornsvägen 11
Vi träffas på biblioteket och tipsar varandra om manga.
Vi lånar och läser nyinköpta mangaböcker. Föranmälan
och kontakt: roland.ngwee-ngijol@uppsala.se
eller 072-220 48 81.

Vill du se allt som finns att göra?
Kolla på kubikuppsala.se.
Nästan allt är gratis. Om det kostar något står det tydligt.
Mer kul efter skolan
Alla barn i årskurs 4–6 har rätt att gå på fritidsklubb.
Mer information hittar du här: uppsala.se/fritidsklubbar

