Malmö stad

Fritidsförvaltningen

Äntligen sommarlov och Sommarkul!

Varje år samordnar fritidsförvaltningen, tillsammans med Malmös föreningsliv,
roliga lovaktiviteter för Malmös barn och unga. Programmet för det stundande
sommarlovet är inget undantag – årets Sommarkul innehåller ett spännande utbud
av aktiviteter som sträcker sig över hela långa lovet! Ett 70-tal föreningar medverkar
och mycket är gratis och spontant.

Sommarkul innehåller prova på-aktiviteter inom idrott, fritid och kultur. Bland
kategorierna finns bland annat bollsport, vattensport, tennis och golf. För den som vill
utveckla sin kreativa sida finns exempelvis Kreativt och skapande, där bland annat
konstnärsläger, legobyggande, teater, pyssel och olika former av skapande erbjuds.
Bakom programmet står Malmö stads fritidsförvaltning, i samarbete med stadens
föreningsliv, institutioner och stadsdelsförvaltningar. Syftet med lovprogrammet är att
erbjuda stadens grundskolebarn möjlighet till ett aktivt och roligt lov, med stor chans att
hitta nya fritidsintressen hos Malmös rika föreningsliv.
Program
Sommarkul finns som:
•

tryckt broschyr som delas ut i grundskolorna, på medborgarkontor,
områdeskontor och fritidsgårdar samt på samtliga bibliotek.

•

bläddervänlig pdf på hemsidan www.malmo.se/sommarkul

•

app för smartphones – Kul i Malmö (på App store och Google Play)

Appen är ett komplement till den tryckta broschyren och till programmet på hemsidan. I
appen hittar barn och föräldrar snabbt bland alla kategorier, de kan kolla efter aktiviteter
på en karta och samla allt som är av intresse i en favoritlista som kan delas med vännerna.
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Nyheter
Årets Sommarkul innehåller flera nyheter, exempelvis racketsporten padel, rugby, fiske
och volleyboll. Även många inomhusaktiviteter som tidigare bara erbjudits under
februari- och höstlov finns i år också med på sommarlovet, så som klättring, boxning,
capoeria, badminton och minitennis.
Mycket gratis och spontant
En del av aktiviteterna kräver föranmälan och kanske någon avgift, men mycket är gratis
och helt utan anmälan. Allt är tydligt utmärkt i programmet. Hjärta = gratis,
utropstecken = ingen föranmälan.
För ytterligare information
Kontakta Anna Ingloff, fritidsförvaltningen, 040-34 28 62, anna.ingloff@malmo.se
alternativt Anna Jönsson, fritidsförvaltningen, 040-34 24 89, 0768-66 48 80,
anna.38.jonsson@malmo.se,
Följ oss även på www.facebook.com/kulimalmo där vi tipsar Malmös barn och unga om
fritidsaktiviteter året om.

