
 

 

 

 

 

Missa inte allt som händer här i Knivsta kommun: 

Knivsta Block Party Emma Liambi 
Novelltävling SUP midsommarfest 
sommarbio Open Mic Filmkväll discgolf 
Höghöjdsbana-i-Alnäs Bok-jury 
E-sportskväll Pride Programmera i 
Minecraft Skrivarkurs Sommarpadel 
prova-på-musikstudion Fjällnora Disco 
Teaterföreställning  Podd-workshop   
Läger       Volleybollturnering      textiltryck 

 

  

Knivsta.se/sommarlov App: Ung i Knivsta 2.0 

Vill du vara med och påverka framtidens Knivsta; aktiviteter och 
projekt i kommunen med dina expertkunskaper i bl.a. sociala 

medier, klimat, e-sport, kultur?  
Sök till Experterna HT 2022!  

Mer info kommer i appen inom kort. 

Sumaiya.syeda@knivsta.se 

Alla programpunkter och detaljerad information hittar du här: 

SOMMARLOV 
KNIVSTA 2022 13-19 år 

IG: @Ungiknivsta 



 

 

 

 

 
Tälta/campa 
ute i naturen 

 
Göra en 

blomkrans 

 
Grilla 

marshmallows 

 
Palla äpple 
från ett träd 

 
 

Cykla 5 km  

Se nya 
säsongen av 

Stranger 
Things 

 
 

Gråta 

 
Badstrike 

5 dagar i rad 

 
Se en 

skräckfilm 

 
 

Vattenkrig 

 
 

Gå på tivoli 

 
Gå på 

läger/kollo 

Delta på en 
aktivitet från 

Knivstas 
sommarlovs-

program 

 
Hänga i 

stan med 
kompisar 

 
Övernattning 

hos en 
kompis 

 
Dela en pizza 

med 
kompisar 

 
Grilla 

hamburgare 

 
Sola på 

stranden 

 
Ta bild på 

en fin 
solnedgång 

 
Läsa ut en 

bok 

 
Hoppa från 
10an från ett 

badtorn 

 
 

Nattbada 

 
 

Gå barfota ute 

 
Picknick på 
en strand 

 
 

Skratta 

SOMMARLOVSBINGO 

TÄVLING: Vad gör du under sommarlovet? Få 5 i rad (lodrätt, vågrätt eller 
diagonalt) och vinn en privat filmkväll på CIK-biografen till dig och 50 
kompisar. Skicka bild på din bingobricka och en bild från ditt sommarlov 
där du genomför minst en sak från bingobrickan där inga ansikten syns till: 
sumaiya.syeda@knivsta.se senast 12 augusti så är du med i tävlingen.  

Ingen har väl inte missat att 4:e säsongen av Stranger Things 
precis släppts! Vad minns du från tidigare säsonger? 

STRANGER THINGS QUIZ 

1. Vad är Elevens favoritmat? 
2. Under vilket år utspelas säsong 3? 
3. Vad är Elevens födelsenamn? 
4. Vad var Kalis nummer i Hawkins lab? 
5. Vad heter Dustins katt som dog i första säsongen? 

Älskar du film och serier och vill se och prata om det med andra 
unga? anmäl dig till höstens filmklubb. för dig mellan 11-14 år eller 
15-19 år. Ni väljer själva filmer ni vill se och kommer ses ungefär 
en gång i månaden.  

Kontakta: Sumaiya.syeda@knivsta.se för frågor och anmälan. 

 

Rätta svar: 1. Eggo Waffles 2.1985 3. Jane Hopper 4. Eight/8 5. Mews 

 

TÄVLINGAR & QUIZ 
Tävlingsquiz: Vad vet du om Knivsta kommun? 

1. Visste du att Knivsta kommun har Sveriges yngsta medelålder? 
Vilken medelålder har vi i Knivsta kommun? 

2. Vad heter den nya sporthallen i Alsike? 
3. Vem har gjort konstverket utanför CIK som föreställer en pensel 

och bandyklubba? 

Tävla genom att svara på alla frågor och vinn presentkort till Gröna 
Lund värde 295kr. Skicka svaren i appen eller skicka mejl till: 
sumaiya.syeda@knivsta.se senast den 19 juni.  

Källa: SCB och Knivsta.se 
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