
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Viktig!  
Påmeldingsfrist for alle aktiviteter: søndag 13. juni. Begrenset antall plasser. 
Påmelding på kommunens hjemmeside vestby.kommune.no,  
Barn, unge og familier, Ung Arena:  
https://www.vestby.kommune.no/ung-arena.551212.no.html  
 
Du mottar e-post som bekreftelse på mottatt påmelding. Etter at 
påmeldingsfristen har gått ut får du tilbakemelding på om du har fått tilbud 
om plass og denne e-posten må besvares. Om du har fått plass vil du motta 
ytterlige informasjon om aktiviteten, nødvendig klær og utstyr, samt 
retningslinjer for god smittevernhåndtering. Merk at all informasjon sendes 
til e-postadressen du oppgir ved påmelding. 
 
Spørsmål? Kontakt Isabelle Simble på tlf. 908 86 399/ 
isabelle.simble@vestby.kommune.no  

S O M M E R F E R I E A K T I V I T E T E R   2 0 2 1 

 
Vestby kommune ved resultatområde Helse og Livsmestring,  

Ung Arena Vestby tilbyr gratis sommerferieaktiviteter til ungdom (fra og 
med 8. trinn høsten 2021 og opp til 18 år) bosatt i Vestby kommune! 

 
Aktivitetene gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernråd. Deltakere som får 

plass vil motta ytterligere informasjon om smittevernhåndtering.  

 Aktivitet nr. 7: Klatring på Grensen 

Dato: onsdag 11. august 

Ansvarlig voksen: Irene Zetlitz (tlf. 404 26 335) 

Avreise fra Vestby stasjon kl. 10:00 og fra Grevlingen kl. 10:20 

Ankomst: Grevlingen kl. 17:00 og Vestby stasjon kl. 17:20 

Utstyr: ha på «klær etter vær» og gode sko 

Lunsj: husk å ta med mat og drikke 

 

https://www.vestby.kommune.no/ung-arena.551212.no.html
mailto:isabelle.simble@vestby.kommune.no


  

 

 

 
 Aktivitet nr. 1: båttur til Bile 

Dato: onsdag 30. juni  

Ansvarlig voksen: Håvard Bakka Lindberg (tlf. 926 94 596) 

Avreise fra Vestby stasjon kl. 10:00 og fra Grevlingen kl. 10:20.  

Ankomst: Grevlingen kl. 18:00 og Vestby stasjon kl. 18:20 

Utstyr: ha på «klær etter vær», gode sko, ta med badetøy og eventuelt utstyr du ønsker å 

benytte til aktiviteter i løpet av dagen. 

Lunsj: husk matpakke og drikke 

 

 Aktivitet nr. 2: kunst og håndverk 

Dato: onsdag 7. juli 

Ansvarlig voksen: Håvard Bakka Lindberg (tlf. 926 94 596) 

Oppmøte: rådhuset i Vestby kl. 11:00. Vi avslutter ca. kl. 17:00. 

Utstyr: du trenger ikke ta med deg eget utstyr. 

Lunsj: ta med mat og drikke. Du må gjerne ta med deg litt godteri eller lignende, bare husk 

at du ikke kan dele med noen med hensyn til smittevern (unntak er godteri som er pakket 

enkeltvis i papir). 

 

 Aktivitet nr. 3: Klatring på Grensen 

Dato: onsdag 14. juli 

Ansvarlig voksen: Håvard Bakka Lindberg (tlf. 926 94 596) 

Avreise fra Vestby stasjon kl. 10:00 og fra Grevlingen kl. 10:20 

Ankomst: Grevlingen kl. 17:00 og Vestby stasjon kl. 17:20 

Utstyr: ha på «klær etter vær» og gode sko 

Lunsj: husk å ta med mat og drikke 

 

 Aktivitet nr. 4: kanotur i Vansjø 

Dato: onsdag 21. juli 

Ansvarlig voksen: Andrè Børnes (tlf. 982 03 516) 

Avreise fra Vestby stasjon kl. 10:00 og fra Grevlingen kl. 10:20 

Ankomst: Grevlingen kl. 18:00 og Vestby stasjon kl. 18:20 

Utstyr: ha på «klær etter vær» og gode sko, ta med badetøy og eventuelt utstyr du 

ønsker å benytte til aktiviteter i løpet av dagen. 

Lunsj: husk å ta med mat og drikke 

 Aktivitet nr. 5: Tusenfryd 

Dato: onsdag 28. juli  

Ansvarlig voksen: Isabelle Simble (tlf. 908 86 399) 

Avreise fra Grevlingen kl. 10:00 og fra Vestby stasjon kl. 10:20.  

Ankomst: Vestby stasjon kl. 18:30 og Grevlingen kl. 18:50. 

Utstyr: ha på «klær etter vær» og gode sko 

Lunsj: husk matpakke og drikke 

 

 Aktivitet nr. 6: paintball 

Dato: onsdag 4. august  

Ansvarlig voksen: Irene Zetlitz (tlf. 404 26 335) 

Avreise fra Vestby stasjon kl. 11:00 og fra Grevlingen kl. 11:30 

Ankomst: Grevlingen kl. 17:00 og Vestby stasjon kl. 17:30 

Utstyr: ha på «klær etter vær», gode sko 

Lunsj: husk matpakke og drikke 

 


