Aktiviteter i Skövde
i samband med Skadevi cup 30 juni–2 juli

Evenemang i Skövde
Fredag 30 juni
Fritidsbanksbussen

Konstgräsplanen i Ryd centrum, kl 18.00–21.00
Fritidsbanksbussen finns på plats lånar ut gratis sportutrustning för spontana aktiviteter.

Fotboll Kompisspel
Konstgräsplanen i Ryd centrum, kl 18.00–21.00
Skövde kommun och IFK Skövde FK arrangerar kompisspel i fotboll! Spela med och mot varandra i korta
intensiva matcher. Alla är välkomna! Lagindelning sker på plats.
Barnvisor med Jojje Wadenius

Södra Ryds bibliotek, kl 13.00
Jojje Wadenius håller en musikstund för hela familjen på Södra Ryds bibliotek.

Lördag 1 juli
Testa skateboard, BMX, parkour

Konstgräsplanen i Ryd centrum, kl 12.00–14.00
Skövde Skateförening finns på plats för den som vill testa på skateboard, BMX eller parkour.

Fritidsbanksbussen

Konstgräsplanen i Ryd centrum, kl 18.00–21.00
Fritidsbanksbussen finns på plats lånar ut gratis sportutrustning för spontana aktiviteter.

Fotboll Kompisspel
Konstgräsplanen i Ryd centrum, kl 18.00–21.00
Skövde kommun och IFK Skövde FK arrangerar kompisspel i fotboll! Spela med och mot varandra i korta
intensiva matcher. Alla är välkomna! Lagindelning sker på plats.

Öppettider Fritidsgårdar:
Nyeport – Möjligheternas hus
Fritidsgården Flamman, Ryd

Fredag: 17.00–23.00, Lördag: 17.00–23.00
Fredag: 17.30–20.00 (från åk 6)
17.30–23.00 (från åk 7)

Att göra i Skövde
Arena Skövde

Fredag: 10.00–19.00, Lördag–Söndag: 9.00–18.00
Black hole, drakpoolen eller crazy river? Vare sig du är en badkruka eller gärna kastar dig ut i vågorna kan du
hitta något som passar dig.

Balthazar Science Center
Alla dagar: 10.00–17.00
Varför inte börja dagen med att gå in i ett människohjärta eller experimentera i ljusrummet? Prova sedan på
hur det är att köra elbilar, utforska gruvgången eller åka linbana. På Balthazar Science Center får hela familjen
uppleva och utforska naturvetenskap och teknik!
Stellas lekland

Alla dagar: 10.00–19.00
Full fart bland studsmattor, bollhav och hängbroar - hos Stellas Lekland, Skaraborgs största lekupplevelse,
utlovas mycket lek och härliga skratt. Barnen får utlopp för sin energi och fantasi! Det finns även det en lugnare avdelning för föräldrar och de allra minsta.

Aspö Gård

Fredag: 10.00–17.00, Lördag–Söndag: 11.00–17.00
På Aspö Gård kan du under sommaren hälsa på de olika djuren och leka i hinderbanan för de små. Under
säsongen arrangeras olika spännande aktiviteter, som exempelvis lammets dag. När ni ändå är där, passa på
att ta en fika på det mysiga gårdscaféet!

Laserdome Actioncenter

Fredag: 16.00–20.00, Lördag: 12.00–21.00, Söndag: 12.00–19.00
På en av Europas största Laserdomearenor kan du inte bara uppleva den utmanande laserdomebanan, utan
även testa mångkamp, shuffleboard och upplevelsegolf.

Skövde Stadsbibliotek
Fredag: 10.00–18.00, Lördag: 11.00–15.00
På Stadsbiblioteket kan du hitta den perfekta boken för alla tillfällen, läsa en inspirerande tidning eller låna
en dator.
Skövde Konstmuseum

Fredag: 12.00–16.00, Lördag: 11.00–15.00
I Konstmuseet visas normkritisk konst i både tillfälliga utställningar och från kommunens samlingar, och det
är alltid fri entré.

Skövde Stadsmuseum

Under mer än 600 år har Skövde vuxit, förändrats och utvecklats. Kvinnor och män, unga och gamla, rika och
fattiga – alla har de varit med om att forma staden till det den är idag. I den nyligen invigda basutställningen
kan du möta några av dessa människor.

Aktivitetsplatsen på Billingen

Varför inte packa picknickkorgen och ta barnen med på en utflykt upp på Billingen? Mitt i Billingens fritidsområde hittar ni en aktivitetsplats fylld med såväl rutschkana som klätterställning och linbana. I närheten
finns dessutom grillplats med vindskydd.

Naturområde Ryds grottor och Ymsingsborg

Vid Ryds grottor är utsikten fantastisk över Skövde och slätten i öster! Grottorna är en klyfta som öppnats
upp vid ett bergskred. De mäktiga diabaspelarna har glidit ut 10-20 meter på den underliggande lerskiffern. I
branten och botten av klyftorna finns gott om mäktiga stenblock. Här är lätt att känna sig liten!

Shopping:
Skövde City
Commerce
Elins Esplanad

Fredag: 10.00–18.00, Lördag: 10.00–16.00, Söndag: 12.00–16.00
Fredag: 10.00–19.00, Lördag: 10.00–17.00, Söndag: 11.00–17.00
Fredag: 10.00–20.00, Lördag: 10.00–18.00, Söndag: 11.00–18.00

Kontaktcenter Skövde kommun
Telefon: 0500-49 80 00 | Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se
Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, 541 83 Skövde

