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Mimers sommarlovsaktiviteter 2016

Kr e ativ vild m a rk

Tillsammans med konstnären Ruben
Wätte skapar vi en tillfällig kreativ vildmark i en skogsdunge. Vi öppnar upp
för vilda lekar, utforskande, lustfyllt
lärande och kreativt skapande utan
tanke på prestation och resultat. Barn,
unga och vuxna är välkomna.
Datum: 6-9 juli Tid: kl 9-18
Plats: I skogsdungen bakom
Kungsfågelgatan i Råby.
Kostnad: Det är bara att komma!
Anmälan: Ingen föranmälan krävs.
Mer info: vastmanland.konstframjandet.se/
projekt/ballongen/aktuellt

Va llby
fr ilu ft s m u s eu m

Vallby Friluftsmuseum erbjuder gratis
djurvandringar i sommar! Kom och
titta på alla grisar, kaniner, getter och
kycklingar. Och släng ett extra getöga
på Mimers fadderdjur – de utrotningshotade ulliga och gulliga Gästrikefåren.
Mellan den 20 juni och 14 augusti genomförs
djurvandringar dagligen. Välkommen att följa
med djurskötaren på en spännande runda bland
museets djur. Djuren matas och en del tas in för
kvällen. Start klockan 15.30 utanför Lanthandeln.
Temavisning
Gå med på temavisning och lär dig mer om
bland annat tak, gömda rum, traditioner och
jordbruk. Vi utgår från Lanthandeln onsdagar
kl 14 mellan den 20 juni och 14 augusti. Boka din
plats via Visit Västerås. Med Mimerkortet betalar
du 50 kr/person (ordinare pris 75 kr/person).
Läs mer på vallbyfriluftsmuseum.se.

E lba fä rja n
Halva priset till Elba och Östra Holmen!
Åk två, betala för en till Sundbyholm
och Torshälla i sommar.

På mimer.nu hit
tar
du fler erbjudan
den
med Mimerkor
tet .

Giltigt t o m

Precis som förra sommaren, får alla våra hyresgäster åka för halva priset mot uppvisande av
Mimerkortet. Barn mellan 0-16 år åker gratis!
Sedan ett år tillbaka lägger Elbafärjan dessutom
till vid Öster Mälarstrand. Vi ses på Mälaren!
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INNEHÅLL:

Läs mer på rederimalarstaden.se.
Bostads AB Mimer
Box 1170, 721 29 Västerås
Besöksadress: Torggatan 4
Telefon: 021–39 70 10

BESÖK OSS PÅ mimer.nu

Massor av kul för alla ungdomar hos
Mimer. Fotboll, handboll, bad, dans,
segling eller någon annan spännande
aktivitet. Vad väljer du?

Sommarskoj med
Bäckby-Skälby nätverk

Sommaraktiviteter 2016

Det finns massor att göra under sommaren i Västerås. Mimer erbjuder,
tillsammans med olika organisationer, en mängd sommaraktiviteter för
våra barn och ungdomar. Vill du vara med?
Fotbollsskola med
Syrianska IF – Vallby
Datum: v. 25, mån–tors
Tid: kl 10–15
Plats: Wenströmska IP, plan A
Barn och ungdomar: 7–14 år
Kostnad: 600 kr mot uppvisande av 2016 års Mimerkort.
Anmälan: Senast fredag 7 juni
till Syrianska IF:s kansli,
021–35 88 68.
Vad ingår: Lunch, mellanmål,
T-shirt, fotboll och vattenflaska.
Summerfun är för dig mellan
4-6 år. Pågår samtidigt som
Fotbollsskolan på Vallby v. 25.
Vi provar på olika aktiviteter.
Mer info: Nuri Akpinar,
070-548 81 74.

Fotbollsskola med
Syrianska IF – Pettersberg
Datum: v. 25 mån–fre
Tid: kl 10-14
Plats: Pettersberg, S:t Ilians
skolas fotbollsplan
Barn och ungdomar: 7-14 år

Kostnad: Gratis
Anmälan: Ingen föranmälan
krävs – det är bara att komma!
Vad ingår: Fotboll, vattenflaska
och en matchtröja. Lunch och
mellanmål serveras.
Mer info: Nuri Akpinar,
070-548 81 74.

Drive-in fotboll med
Syrianska IF
Datum: Varje fredag under
sommarlovet mellan 13 juni och
29 augusti. Uppehåll hela juli.
Tid: kl 19-22
Plats: Pettersberg, S:t Ilians
skolas fotbollsplan
Barn och ungdomar: Alla åldrar
Kostnad: Gratis
Mer info: Nuri Akpinar,
070-548 81 74.

Barn och ungdomar: 6-12 år
Kostnad: Mot uppvisande av
gällande Mimerkort betalar
första barnet i familjen
420 kr/vecka. Övriga barn i
familjen 370kr/vecka.
Anmälan: Senast 4 juni för
v. 25. Senast 24 juli för v. 32.
Gör anmälan till IFK:s kansli,
021–41 44 22 eller info@ifk.nu
Vad ingår: T-shirt med
landslagets märke, vattenflaska,
fotboll, personligt deltagarkort
med förmåner och personligt
diplom. Lunchlåda kan beställas.
Mer info: IFK:s kansli,
021–41 44 22 eller info@ifk.nu

Landslagets Fotbollsskola
med IFK Västerås
Datum: v. 25 och 32, mån- tors
Tid: kl 10–15
Plats: Rocklunda, R8 och R9

Giltigt t o m
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På mimer.nu hit
tar du fler
erbjudanden m
ed Mimerkor tet
.

Fotboll, brännboll, boccia, softboll, street basket, vattenkrig,
femkamp, frisbee, textiltryck,
teckning och målning på t-shirt
samt annat pyssel.
Datum: v. 27-29, mån-tors
Tid: kl 12-17
Plats: Café 57:an, Axel Oxenstiernas gata.
Barn och ungdomar: 7-12 år
Kostnad: Vid utflykter
20 kr/barn och medföljande föräldrar betalar halva ord. pris på
ev. inträde. Bussresan är gratis!
Anmälan: Ingen föranmälan
krävs – det är bara att komma!
Vad ingår: Varje dag kl 15 bjuder
vi på saft, kaka och frukt.
Mer info: Åge Ringstad,
070-465 72 35.

Sommarkul med KFUM
Sol och bad i massor! Lek och
segling blandas med andra
varierande aktiviteter under en
spännande vecka. V. 26 visar
Västmanlands Parasportförbund
upp sin verksamhet. V. 32 är för
barn och ungdomar med funktionsnedsättning i samarbete
med RBU och FUB.
Datum: v. 26-31 och v. 32.
Tid: kl 9-15
Barn och ungdomar: 7-16 år
Plats: Lövudden
Anmälan: kfumvasteras.se eller
021–18 52 20
Kostnad: Med 2016 års Mimerkort betalar du 750 kr för första
barnet, 550 kr för andra barnet
och övriga barn i familjen betalar
350 kr.

Vad ingår: Medlemskap, t-shirt,
vattenflaska, segling, trampbåt, utflykter, lunch och gratis
bussresa.
Mer info: kfumvasteras.se

Summer Camp
Massa roligt inom idrott, lek och
skapande. Det finns representanter från olika idrottsföreningar, dansklubbar och diverse
fritidsaktiviteter på plats.
I samarbete med ICA.
Datum: v. 24, mån–fre
Tid: kl 10-16
Plats:
• Gryta – vid ICA backen
• Fredriksberg – nedanför
Fredriksbergsbadet
• Vallby – gräsplan bakom
Paletten
Barn och ungdomar: 10–14 år
Kostnad: Gratis
Anmälan: Ingen föranmälan
krävs – det är bara att komma!
Vad ingår: Det bjuds på
mellanmål från ICA.
Mer info: Stefan Jonsson tel.
021-440 06 14, e-post:
lillis@vskbandy.se.

Sommar med Try it
Prova på olika idrotter och
kulturaktiviteter.
Datum: v. 31-32
Barn och ungdomar: 10-15 år
Tid: kl 10-15, inskrivning
från kl 9.30
Plats: Solid Park Arena
(Rocklunda)
Anmälan: Görs på plats och det
är gratis att vara med.
Vad ingår:
• Alla barn och ungdomar får

ett deltagarkort, som också
gäller för gratis bussresor
med VL till och från Try it.
• Det kommer att finnas
försäljning av mat och dryck
till rabatterade priser på
Rocklundarestaurangen.
Medarrangörer och sponsorer:
Västerås stad och Sisu idrottsutbildarna i samarbete med kulturoch idrottsföreningar.
Sponsorer: Bostads AB Mimer
och VL.
Mer info: www.tryit.nu.

