Öppettider: Humlegårdens parklek är öppen måndag–söndag
hela sommaren. Gustav Adolfs och Tessinparkens parklekar är
öppna måndag–fredag till och med 28/6. De öppnar igen 5/8.
Välkommen till tidigt midsommarfirande – i Tessinparken
onsdag 19/6 kl 14.00 (välkomna att klä stången innan),
Humlegården torsdag 20/6 kl 10.00 dans och Gustav Adolf torsdag
20/6 kl 10.00 kläs stången, kl 13.00 dans med Malin och Johan.
Övrigt i parklekarna
 Hästridning Gustav Adolf onsdag 26/6 kl 13.00.
 Clownveckor Humlegården (clownskola måndag, onsdag–
torsdag, lördag och föreställning på söndag) vecka 26, 27
och 31.
 Temaveckor Humlegården (ledarledd hantverksverksamhet (måndag-fredag) vecka 26, 27 och 32.
 Teater: Commediagillet, föreställningen ”Ispingvinen”:
o Gustav Adolfsparken: tisdag 25/6 kl 13.00
o Tessinparken: torsdag 27/6 kl 14.00
o Humlegården: fredag 12/7 och 26/7 kl 13.00
 ”Humlekottarna” kommer under sommaren att anordna
ett antal olika aktiviteter.
 Höstsäsongen startar med traditionsenliga regattan i
Karlaplansfontänen onsdag 14/8.
OBS! Samtliga verksamheter är stängda under midsommarhelgen!
För mer information och länkar till alla parklekarna:
http://www.stockholm.se/ostermalm/parklek

Öppettider: Måndag–söndag kl 13.00–21.00 (10/6–25/8)
 Ny basket/bandyplan! Skateboards, fotbollar, pingis,
basket, bandyklubbor, badminton, volleyboll finns att låna.
 Det finns ett litet fik, tisdags- och torsdagskvällar tänds
grillen.
 För nybörjare finns det skateinstruktör dagtid (kl 13-17).
 Vecka 32 har vi en temavecka (måndag–fredag kl 15-19)
med arbetsnamnet ”Peppande gatukonst).

Öppettider: Hela sommarlovet måndag–fredag kl 11.00–19.00,
med start 12 juni. På onsdagar håller gården i utåtriktade
aktiviteter. Anmälan sker på Humlanhusets Instagram, med namn
och telefonnummer.










11/6 – Sommarfest på Humlanhuset med grillning och
aktiviteter – öppet till sent!
19/6 – Gröna Lund
26/6 – Kajaktur med guide
3/7 – Utomhusgokart
10/7 – Paintball
17/7 – Gröna Lund
24/7 – Minigolf
31/7 – Rullskridskor
7/8 – Escape Room

Besök Humlanhusets Instagramkonto för mer information:
@Humlanhuset https://www.instagram.com/humlanhuset/?hl=sv
Humlanhuset ligger mitt i Humlegården, mot Engelbrektsgatan.

Grönantorsdagar 13, 20 och 27 juni. Anmälan sker via sms till
fältarna på 076- 121 09 10.

Tid: 14 juni kl 18.00–22.00. Skogvaktargatan 11.
Försäljning av korv, veg alternativ och dryck till förmån för
fortsatt renovering av skateboardrampen. Om vädret tillåter blir det
brännbollsturnering. Föräldrar och barn i alla åldrar är välkomna!
Öppettider Hjorthagens ungdomsgård: Sommarstängt efter 14
juni. Gården öppnar igen 14 augusti med öppet onsdagar och
torsdagar kl 18–22, fredagar kl 19–23.
https://hjorthagensungdomsgard.wordpress.com/
Mer information
https://www.stockholm.se/ostermalm/sommar2019

