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Ett program fullt med GRATIS sommarlovs- 

aktiviteter för barn och unga, 6-15 år. 

  



 

Kom och delta i sommarens aktiviteter! 

I Kalix finns det ett brett utbud av aktiviteter som barn och ungdomar 6 till 15 år 

kan delta i under sommaren – och allt är så klart gratis! 

För mer information om aktiviteterna och eventuella ändringar i programmet se, 

www.kalix.se eller ring 0923-651 18. Det går också bra att skicka e-post till 

forening@kalix.se om du har någon fråga. 

Sommarlovsaktiviteterna arrangeras av Kalix kommun med stöd från 

Socialstyrelsen och av lokala föreningar och studieförbund. Om inget annat anges 

krävs det ingen anmälan eller förkunskaper till aktiviteterna. 

  

mailto:forening@kalix.se


 
 
STRANDÄNGSBADET 
 

Gratis inträde till Strandängsbadet för barn 0-15 år. 
 
Utomhusbad intill älvstranden med två tempererade pooler. Lekutrustning, kiosk, 
omklädningsrum, toalett och dusch finns på badområdet. 
 
PERIOD 
16/6–30/6 och 1/8–19/8. Gäller inte under juli månad. 
 
Ordinarie öppettider 
Måndag-söndag: 10.00–18.00 
 
 
 

 

PERIOD 
16/6-30/6 
1/8-19/9 

 



PONDEROSA 4H-GÅRD 
 

Ponderosa 4H gård ligger tre kilometer från Kalix centrum, utmed E4 i riktning mot 
Luleå. Cykelväg finns från Innanbäcken. Gården är tillgänglighetsanpassad och 
aktiviteterna kan genomföras av dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 
och rullstolsburna. Fika ingår alla dagar.  
 

Nyttigt med naturen samt odling 
Vi undersöker naturen och skogen på och kring gården. Växter, djur och material i 
naturen som är till nytta. Hur känner man igen dem och vad får man göra med 
dem? Allt från att bygga insektsbon, tjärved, bastukvastar och minitjärdal till the 
och mat från vilda växter. Odling av växter till nytta och nöje, hur sköter man om 
dem, vad smakar de och vad kan man göra med dem? Prova att smaka på och 
baka med våra trädgårdsväxter.  
  
PERIOD  DAGAR OCH TID 
18/6-20/8  Måndagar 13.00-16.00 
 

Bygg, snickra och måla  
Vi sågar och spikar åt olika djur och bygger kring gården. Hur vill de olika djuren ha 
det för att trivas? Var och hur ska vi placera byggena för att djuren ska använda 
dem? Holkar av olika slag. Gjut och skapa i betong samt med lera och ull. Såga och 
måla ditt eget brädspel och olika utomhusspel. Skapa och måla projekt av olika 
storlek och i olika materiel. Vi kan hjälpa djur och fåglar i trädgård/skog och på 
ängen på olika sätt för ett rikare djurliv med fler arter.  
 

PERIOD  DAGAR OCH TID 
19/6-21/8  Tisdagar 13.00-16.00 
 

Sy, väva, fläta, karda, tova 
Vi syr i tyg och prova på att göra olika typer av flätade band. Stora vävstolen står 
alltid tillgänglig för experimentering och skapande och vi provar att väva småvävar 
och band på många sätt. Ullen från gårdens får kardar vi med handkardor och 
kardmaskin och provar att tova och spinna.  Vi provar också att väva med andra 
material som nässlor, vass, bark och tunna kvistar. Förståelse för textil behövs så 
länge vi har kläder, föremål att bära i och skydda oss med. Återbruk och natur-
material minskar klimatpåverkan. Ull värmer, kyler, skyddar och belastar inte 
naturen. Den ull vi använder kommer från gårdens egna får!  
 
PERIOD  DAGAR OCH TID 
20/6-15/8  Onsdagar 13.00-16.00 



 
 

Träna ett djur 
Vi tränar med de olika djuren på gården. Kor, får, höns och kaniner. Det finns djur 
så att alla får låna och träna med ett djur de troligen inte är vana med hemifrån. Vi 
lär djuren konster, tränar uppvisning och gör och tar djuren igenom olika 
hinderbanor. All träning kan överföras till andra djurslag hemma. De djur som 
används är vana vid hantering och av olika storlek så att alla har chans att hitta 
just sin nya sommarkamrat. Umgänge med djur har positiv inverkan på stress, 
välbefinnande, självkänsla och ledarskap. På 4H-gården finns en unik möjlighet att 
umgås nära och träna med djur som är vana vid hantering av olika människor.  
 
PERIOD  DAGAR OCH TID 
21/6-16/8  Torsdagar 13.00-16.00 

 
Tälja, skapa leka 
Arbete med klassiska scoutknivar och yxa/kilar. Vi täljer allt från visselpipor och 
barkbåtar till smörknivar, väderpinnar, leksaker och enkla musikinstrument. Att 
hämta lämpligt material till det vi täljer och regler kring detta är självklart. Idag är 
kniven ofta ett glömt verktyg. Kniv ska inte ses som ett vapen utan ett användbart 
vardagsverktyg för att skapa det som behövs för stunden eller laga något. Man 
kan skapa en fin gåva eller tälja ihop en orkester. Bara fantasin sätter gränser. 
Materialet finns i naturen. Kunskap om allemansrätt och trädslagen genomsyrar 
allt. Genom olika tekniker kan alla skapa från smått till stort och kan fortsätta 
utvecklas hemma.  
 
PERIOD  DAGAR OCH TID 
29/6-17/8  Fredagar 13.00-16.00 
 
Arrangör: Stråkanäs 4H 
 
 

 
 

  



 
 
SUMMERCAMP 
 

Var med i årets SummerCamp på Strandängsbadet 
 

Här bjuds du på aktiviteter såsom trekamp skattjakt, "Robinsontävlingar" aquafun, 
vattenpolo, tipsrundor, stafetter, volleyboll, "rädda din kompis", bad och annat 
skoj i vatten och på land. SummerCamp leds av SportCitys Ronja och Emmy. 
 

DATUM OCH TID 
Måndag-torsdag 18.00–19.00 
 

PLATS 
Strandängsbadet och området runt omkring 
 

ANMÄLAN 
Anmälan till ronja.andersson@kalix.se eller 073-08 38 165, 076 10 20 385. Ålder 9-
13 år och simkunnig. Du ska kunna simma 200 meter varav 50m rygg. Max 20 
deltagare. Först till kvarn! 

 

  

PERIOD 
18/6-28/6 

mailto:ronja.andersson@kalix.se


KALIX DANCE CAMP 
 

Vill du starta sommarlovet på bästa sätt – lära känna nya vänner, dansa, skratta 
och gillar kamrataktiviteter? 
 

KDC gör om succén från förra året för barn och ungdomar 7-19år. Varje vecka 
avslutas med ett uppträdande för föräldrar syskon, släkt och vänner. 
 

DATUM OCH TID 
Alternativ 1: Måndag 18/6–torsdag 21/6  09.45-15.00 (max 35 deltagare) 
Alternativ 2: Måndag 6/8–fredag 10/8 09.45-15.00 (max 40 deltagare) 
 

PLATS 
Kalix Folkhögskola aulan 
 

ANMÄLAN 
Anmälan till 0923-135 00. Meddela eventuella matallergier. 
 

Arrangör: Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan 
 

  

PERIOD 
18/6-21/6 
6/8-10/8 



MINI YOUTUBERKURS 
 

Under kursen lär du dig göra en helt färdig produktion, från idé till premiär. 
 
Kursen innehåller idéverkstad, manus, planering, teknik-kameror-ljud och ljus. Hur 
du berättar med bilder, redigering och klippning. Teknik finns men om du har en 
egen kamera eller mobil du vill använda under kursen funkar de också. Ta med 
den till första kursdagen. Lunch ingår men medtag eget för- och eftermiddagsfika. 
 
DATUM OCH TID 
Alternativ 1: Måndag 18/6–torsdag 21/6 10.00–15.00  
Alternativ 2: Måndag 25/6–fredag 29/6 10.00–15.00 
 
PLATS 
Kalix Folkhögskola 
 
ANMÄLAN 
Anmälan till Anders Durvall 070-190 15 62 eller 
anders.durvall@kalixfolkhogskola.se. Åldersgrupp 13-16 år. Meddela eventuella 
matallergier. Max 16 deltagare per kurs. 
 
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan 
 

 
 
 
 

 

PERIOD 
18/6-21/6 
25/6-29/6 



 
 
FOTBOLLSSKOLA I SANGIS 
 

Genom lek och kultur vill vi skapa en levande och glädjefull fotbollsskola full av 
stimulans för alla barn. 
 
DATUM OCH TID 
Måndag 18/6–torsdag 21/6 09.00–14.00 
 
PLATS 
Brännavallen, Sangis 
 
ANMÄLAN 
Anmälan är tyvärr stängd. Vid frågor kontakta Sangis AIF 0923-67 13 01 
 
Arrangör: Sangis AIF 
 
 
 

 
 

PERIOD 
18/6-21/6 



DRAGHUNDSAKTIVITETER 
 

Välkommen att pröva på olika draghundsaktiviteter på Viteheden. 
 

Barnen får gärna ha med egen hund vid båda tillfällena, i annat fall har vi några 
hundar som de får testa aktiviteterna tillsammans med. 
 

DATUM OCH TID 
Onsdag 20/6, 16.00-19.00: Barmarksdrag – En hundsport med fart! 
Vi pratar om draghundens behov och skötsel, du får prova på barmarksdrag med 
lånehundar som finns på plats samt med egen hund om intresse finns. Vi lagar mat 
utomhus. 
 

Onsdag 27/6, 16.00-19.00: Vildmarkslivet – En livsstil för många draghundförare 
Vi går en promenad för att undersöka alternativa aktiveringsformer för 
draghunden, pratar om vett och etikett ute i naturen och tillagar middag utomhus. 
 

PLATS 
Vitheden 
 

ANMÄLAN 
Anmälan till ordforande@draghundinorr.se alternativt 073-831 8994 senaste ett 
dygn före aktiviteten startar. Meddela eventuella matallergier. Kom ihåg att lämna 
återbud om du får förhinder till en anmäld plats. 
 

Arrangör: Draghund i Norr 
  
 
 

 
  

PERIOD 
9/7-27/7 

mailto:ordforande@draghundinorr.se


BJÖRKNÄS RIDANLÄGGNING 
 

Kalix Ryttarförening bjuder in barn och ungdomar till sommaraktiviteter i den 
härliga miljön på Björknäs. 
 

Kom och pröva på olika aktiviteter som häst- och stallskötsel, lekar, pyssel och 
ridning. Aktiviteterna leds av vår duktiga personal och ledare. 
 

DATUM OCH TID 
Tisdag 26/6–torsdag 28/6 10.00-14.00 
Tisdag 3/7– torsdag 5/7 10.00-14.00 
Måndag 9/7– onsdag 11/7 10.00-14.00 
Måndag 30/7– onsdag 1/8 10.00-14.00 
 

PLATS 
Björknäs Ridanläggning 
 

ANMÄLAN 
Anmälan till krfkalix@outlook.com. Max 6 deltagare per tillfälle. Mellanmål ingår. 
 

TRANSPORT 
Det finns möjlighet till gratis skjuts, till och från Björknäs. Meddela vid anmälan 
om du har behov av skjuts. Kalix Taxi kör från Kalix busstation 09.45 och är tillbaka 
cirka 14.15. 
 

Arrangör: Kalix Ryttarförening 
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BARNAKTIVITETER PÅ BIBLIOTEKET 
 

På Kalix bibliotek har vi roliga aktiviteter för alla pojkar och flickor. Kom och 
pyssla, spela spel eller lägg pussel. Vi bjuder på frukt och dryck. 
 
PERIOD 
9/7– 27/7 
 
DAGAR OCH TID 
Måndag-fredag 11.00– 14.00 
 
 
Sommarboken 
Fyll i bokbladet med de böcker som du har läst! Om du läser minst sex böcker 
under sommaren får du en bokgåva. Sommarboken är för alla som är 0-16 år och 
gillar böcker. Sommarboken pågår 1/6– 21/8. 
 
Arrangör: Kalix Bibliotek 
 
 

 
  

 
  

Öppettider  
Kalix Bibliotek 

Juni, juli, augusti 
Måndag-fredag 

10.00–17.00 
 

PERIOD 
9/7-27/7 



 
MÅLARVERKSTAD OCH DAGKOLLON 
 

● Målarverkstad 
Drop-in Målarverkstad för dig mellan 5-20 år med möjlighet att prova på olika 
tekniker inom bildkonsten som akvarell, akryl, tusch, kol, blyerts, och egen 
mandala. Vi målar ute i det vackra vädret om så tillåter annars kommer vi att vara i 
den fina logen på Vassholmen. Alla deltagare ska känna att de får synas och höras i 
bildspråket. Vi ska vägleda deltagarna i att våga prova, våga leka och utveckla sitt 
bildspråk, eller bara komma in i logen för en liten stund och måla eller rita.  
 

DATUM OCH TID 
Måndag 16/7–torsdag 19/7 10.00-15.00 
 

PLATS 
Vassholmen 
 
 

● Dagkollo på Vassholmen 
Dagkollo för dig som är mellan 9 till 12 år. Vi kommer att jobba med allt från 
improvisationsteater till musik och scenisk dans. Om deltagarna önskar så kommer 
vi att ha en uppvisning i slutet av veckan.  
 
DATUM OCH TID 
Måndag 9/7– torsdag 12/7 10.00-15.00 
 

 

● Dagkollo i Nyborg 
Dagkollo med teater i Nyborgshallen 
 
DATUM OCH TID 
Måndag 2/7– torsdag 5/7 10.00-15.00 
 

Arrangör: Artform i samarbete med Teater Bröt 

ANMÄLAN  
070-594 80 85 

ANMÄLAN  
070-594 80 85 



BARNAKTIVITETER UNDER KALIX PRIDE 
 

● Ansiktsmålning 
Ansiktsmålning utanför Kalix Folkets hus 
 

DATUM OCH TID 
Lördag 21/7 11.00-14.00 
 
 

● Pridedisco 
Disco för barn 6-15 år under samma kväll med olika tider beroende på ålder. 
Musik och dans sprider sig över gränserna och alla kan vara med, ett disco i alla 
regnbågens färger där alla barn är välkomna.  
 

DATUM OCH TID 
Onsdag 18/7  
 

6-9 år 17.00-18.30 
10-12 år 18.30-20.00 
13-15 år 20.00-22.00 
 

Du som är mellan 16 till 17 år är också välkommen 20.00-22.00. Inträde 30 kronor. 
 

PLATS 
Kalix Folkets hus, discolokalen 
 

Arrangör: Kalix För Alla 
 
 
 

   

PERIOD 
21/7 

PERIOD 
18/7 



HUNDAKTIVITETER 
 

Kom till Eukanuba Arena och prova på olika hundaktiviteter. Du kan ta med 
familjens hund eller så finns det lånehundar som du får prova de olika 
momenten med. 
 
DATUM OCH TID 
Onsdag 15/8, 18.00–20.00: Rallylydnad 
Torsdag 16/8, 18.00–20.00: Tipspromenad och träning 
 
PLATS 
Eukanuba Arena 
 
Arrangör: Kalix Kennelklubb 
 
 

 
 
 
 

 
  

PERIOD 
15/8-16/8 



BADPLATSER 
 

När sommaren är riktigt varm så finns det inget bättre än att kasta sig i havets 
uppfriskande vågor, insjöns stilla svalka eller älvens strömmande vatten! 
Här hittar du en kort beskrivning på de flesta av friluftsbaden inom Kalix 
kommun. 
 

BJUMISTRÄSK 
Insjöbad fem kilometer norr om Kalix med sandstrand. På badplatsen finns 
grillplatser, omklädningsrum, toalett, bord och gungor.  
 

BÄRSJÄRDAN I TÖRE 
Vid badplatsen finns omklädningsrum. 
 

STORTRÄSK I GRUBBNÄSUDDEN 
Insjöbad. Vid badplatsen finns en grillplats, bord, gungor och toalett. 
 

STORÖNS HAVSBAD 
Havsbad med långgrund sandstrand. Vid havsbadet finns husvagnscamping, 
beachvolleyboll, kiosk, grillplats, omklädningsrum och toalett. 
 

VITTRÄSK I SIKNÄS 
Insjöbad 1,6 kilometer sydväst om Siknäs. Vid badet finns bryggor, bord, 
omklädningsskärmar, grillplats och toalett. 
 

YTTERTRÄSK I MORJÄRV 
Vid badet finns grillplats, omklädningsrum, bord, brygga och toalett. 
 

Läs mer om våra badplatser på:  
www.kalix.se/badplatser 
 

 


