
Glad Sommar!!! 

... önskar vi alla på gatan. Och till alla er som har barn så har vi följande 

erbjudande i sommar. Under juli månad så kör vi 8 barnaktivteter varje tisdag 
och torsdag med start den 10 juli och stort karnevals-avslut den 2 augusti. 
Detta till en kostnad av 100:- för barn under 3 år och 150:- för barn över 3 år. Minst en 
förälder SKALL medfölja varje gång. Som förälder blir man aven delansvarig för en 
aktivitet vid ett tillfälle. Detta ansvar utdelas på dagen och ar ingen krävande 
arbetsuppgift. 

Vi har följande aktiviteter planerade: 

Tisdag l O juli - Tapetklistra en ballong 

Torsdag 12 juli - Färgsätta den tapetklistrade ballongen 

Tisdag 17 juli - Trolldeg + färgsättning 

Torsdag 19 juli - OS/ 5-kamp 

Tisdag 24 juli - Taveimblning p6 canvasduk. 

Torsdag 26 juli - Skattjakt p6 gatan 

Tisdag 31 juli - Göra collage på stort kartongpapper 

Torsdag 2 augusti - Stor karneval med ansiktsmålning, kostymtillverkning, godis-Pinata, grillning mm 

Regn stoppar inte aktiviteten men storm ställer in!!! Alla pengar som skulle bli över 
efter materialkostnader återanvänder vi på avslutningen dar vi även kan återuppta 
tidigare inställd aktivitet. 

Vi startar alltid 14.00 på det Italienska torget. Vi håller på i ca 2 timmar förutom 
karnevaldagen då vi håller på längre. D& är det en f~miljeakt~vitet - i nuläget så 
ingår det bara mat till barnen men grill tillhandahåller vi med. 

Vill man, men kan inte, vara med vid alla tillfallen så är kostnaden and6 densamma. 

Anmal er genom att inbetala ratt summa pengar samt ange namn och ålder på 
barnen och vilka dagar som ni önskar vara med. Stoppa pengar och nedan 
anmalningslapp i kuvert och sedan i brevlåda nummer 30 - senast söndag den 10 
juni! 

Frågor? Ring: Caroline[hus 30) - 91 07 37 eller Lise(hus 32) - 12 53 44 

Gatunummer: 
Barnet eller barnens namn: 
Barnens ålder: 

Ange vilka datum som ni kommer: 


