
 

  

 

SOMMARLOVSAKTIVITETER I VILHELMINA 

 

Kostnadsfria aktiviteter, delvis med bidrag från Socialstyrelsen 

• Fritidsbanken 
Vid Fritidsbanken i Kyrkstan (Storgatan 9 A) finns det hela sommaren utomhusspel och en massa annan 
utrustning att låna. Kubb, jätteyatzy, ring-toss, fiskespön, boule, bollar, m.m. Helt enkelt massor av sport- och 
friluftsprylar att låna gratis! 
 

• Aktivitetsområden 
På friluftsområdet vid Saiva har vi under sommartid samlat en mängd roliga aktiviteter för dig, oavsett ålder. 
Förutom badplats intill campingen finns ett utegym, frisbee-golf, puckelbollplan för dig som vill utmana 
bollsinnet lite extra - eller varför inte göra det genom att spela volleyboll med dina vänner? Även hinderbanan 
Utmaningen finns här. Nedanför hotell Wilhelmina finns det även en basketplan. 
 

• Sommarlovsbingo 
Bingobrickor finns att hämta i en postlåda märkt sommarbingo som står vid Tingshuset, alternativt ladda ner själv 
från Vilhelmina.se. Fina priser lottas ut bland deltagare i åldern 6-15 år 
 

• Folkbiblioteket anordnar bokbingo och skrivutmaning 
Se deras hemsida för mer info: www.v8biblioteken.se/skrivutmaning-2021 
 

• Fritidsgården  
Anordnar olika aktiviteter under augusti, se deras sociala medier för mer information. 
 

• Jakten på Amuletten 
Ett spännande och pulshöjande digitalt skattjaktsspel för barnen. Telefon och surf krävs. Se information på skyltar 
vid utegymmet, mitt emot Saiva Camping. 
 

• Dikanäs idrottsförening  
Anordnar fotbollsträning och dansträning i Dikanäs under sommaren för 6–15 åringar. Begränsat antal platser. 
Kontakta Åsa för mer info och anmälan: 0704-217537  
 

• Dikanäs Bygdeförening 
Anordnar aktivitetsdagar för 6–15 åringar och ridning i Gielas, begränsat antal platser. Kontakta Åsa för mer info 
och anmälan: 0704-217537 
 

• Rembacka hantverksförening  
9–10 augusti. Anordnas uteläger med lekar, skattjakt, fiske och lägereldshäng med massa mat. Begränsat antal 
platser. För anmälan, kontakta Petra: 070-6673303 
 

Aktiviteterna följer rådande coronarestriktioner och programmet kan därför komma att 
ändras utifrån aktuellt läge. 
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