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GRATIS ATT VARA MED!

Aktiviteterna som finns 
med i foldern är gratis för 
dig mellan 6-15 år om det 
inte står något annat.



I sommar erbjuder Lessebo kommun simskola för åldrarna 6-15 år. Undervisningen 
hålls av Solvändans simförening på Kosta Bad & Camping under vecka 25 och 26, 
kl. 10-13. Vecka 25 simmar steg 3 & 4, vecka 26 simmar steg 1 & 2. 

 VÅRA GRUPPER
Steg 1: Ingen vattenvana
Steg 2: Vattenvana, doppar huvudet och bubblar
Steg 3: Har grunderna till ett simsätt, kan flyta
Steg 4: Kan simma minst 10 m i simsätt på mage eller rygg

 ANMÄLAN
För att boka plats skapar du ett konto på Solvändans simförenings bokningssida 
bokning.solvandanssimforening.se Bokningen är bindande. De fyra sista siffrorna 
kan ersättas med 1111 om de saknas.

 SIMSKOLEBUSS
Bor du Hovmantorp, Lessebo och Skruv kan du ta dig till och från simskolan med vår 
simskolebuss.  Anmäl dig till kulturochfritid@lessebo.se för gratis buss senast 16/6.  
Ange ditt barns för-och efternamn samt ditt eget namn samt telefonnummer och ev. 
antal syskon.

Vi hämtar barn + ansvarig vuxen (syskon i mån av plats) på uppsamlingsplatsen: 
Skruv: vid Björkskolan. Hämtning kl. 9.00 , lämning kl. 14.10. 
Hovmantorp: vid Kvarndammskolan, flaggstången. Hämtning kl. 9.20, lämning 
kl.13.50. 
Lessebo: vid Bikupan, efter matsalsbyggnaden vid gräsplanen innan Kostavägen. 
Hämtning kl. 9.40,  lämning kl.13.30. 
Avfärd tillbaka från Kosta: kl. 13.15.       
OBS! Tiderna är cirkatider. Passa gärna på att simma i bassängen och fika (egen 
bekostnad) för att sedan ta bussen hem.

 KONTAKT OCH MER INFORMATION
070-3304913 eller 070-3304907,   
simning@solvandanssimforening.se

simundervisning med  
solvändans simförening.



Glasrikets Kägelklubb i Hovmantorp bjuder på ”prova-på-bowling” & fika. 
Bowlingen leds av instruktör från Kägelklubben som även informerar om sin verk-
samhet. Välkomna! 

 DATUM
20/6, 27/6,15/8

 TID 
6-10 år: 12.00–13.30, 11-15 år: 14.00–15.30  

 KONTAKT OCH MER INFORMATION
Benny Hedlund, 0478-420 55

sommarbowling.



Pröva olika grenar inom friidrott på Skruv Idrottsplats. Friidrottsledare på plats. Skor 
och kläder behövs för att vara med och träna. Alla från 7 år och uppåt är välkomna.

 DATUM
27/6, 28/6 och 8/8, 9/8 

 TID 
10.00-12.00

 KONTAKT OCH MER INFORMATION
Reine Karlsson 073-046 46 82

friidrottsskola.



Konst-och hantverksgruppen i Lessebo bjuder in barn och unga att prova olika 
tekniker.   

 DATUM OCH TID
måndag till onsdag 10-12/7 kl.13-16 

 PLATS 
Stuga Mölnbacka i Intaget, Lessebo

 KONTAKT OCH MER INFORMATION
gunilla.holmewi@telia.com, konstlessebo.wordpress.com

skapa med färg och form.

Kom och använd din kreativitet och fantasi. Slöjda med olika material och verktyg i 
Hemslöjdens verkstad som är öppen mellan 14.00 - 16.00. 

 DATUM OCH TID
Kosta: tisdag 18/7 14.00-16.00 Skruv: tisdag 25/7 14.00-16.00

 PLATS 
Kosta camping och Skruvs camping

slöjdverkstad.

Drop-in. Även tatueringsmönster för dig som är äldre, även glittertatuering. 

 PLATS, DATUM OCH TID
Gökaskratts camping: onsdag 5/7 16.00-18.00
Lessebo Intaget: tisdag 11/7 14.00-16.00
Kosta camping: tisdag 18/7 14.00-16.00
Skruvs camping: tisdag 25/7 14.00-16.00

 KONTAKT OCH MER INFORMATION
Gwennys ansiktsmålning, 070-2674632, 
info@gwennysansiktsmalning.se

ansiktsmålning.



legohav.
Drop-in. Legoaktivitet för barn och unga i åldern 5-15 år! Lek och bygg fritt bland  
100 kg löst Lego, delta i byggtävlingar och vinn priser samt inspireras av proffsiga 
specialbyggda Legomodeller! 

 PLATS
Skruvs Folkets hus  och Kosta Folkets hus

 DATUM OCH TID
Skruv: 11/8 11.00–17.00, Kosta: 12/8 11.00–17.00

vem tänder solen?
Uteteater på Gökaskratt! Välkomna till en lekfull och bubblande dansföreställning 
om fantasi och form! En familjeupplevelse för alla från 3 år! I Vem tänder solen? träf-
far vi två kompisar som bestämmer sig för att sätta färg på sin omgivning. Här möts 
en palett av fantasi, former och figurer som ständigt skapar nya rörelser, miljöer och 
möjligheter. Vad mer kan vi skapa tillsammans?  

 PLATS
Gökaskratts camping

 DATUM OCH TID
Onsdag 5/7 kl. 15.00-15.35



orientera på högehall.
Lessebo OK bjuder in till SOL-skolan. Fyra dagar fyllda av orientering, lek, nya 
kompisar och annat skoj. För vem? Du som gått ut F-5. 

 PLATS
Lessebo Orienteringsklubbs klubbstuga vid Högehall i Strömbergshyttan

 DATUM OCH TID
Kl 9.15–15.00, 14-17 augusti 2017

 ANMÄLAN
Senast den 1 augusti till albin.evertsson@hotmail.se, 076 - 761 40 83.  
Max antal: 15 stycken.



dansa hiphop.
Danspedagogerna Kiri och Mattis besöker Kulturskolans danslokal i Lessebo och ger 
grunderna för Hip-Hop, rektor Liselotte Hansen-Fure finns på plats. 
Vi riktar oss till dig som aldrig dansat innan, såväl som till dig som har erfarenhet av 
dans. 
 

 PLATS
Kulturskolan i Lessebo

 DATUM OCH TID
Tredagars aktivitet: 26/6, 27/6, 28/6
Kl. 12.00–13.00 för 6-11 år
Kl. 13.00-14.00 för 12-15 år

 ANMÄLAN
caroline.arvill@lessebo.se, 0478-125 67.  
Max antal: 10 barn/grupp

Hej, jag heter Kiri och kommer att 
undervisa. Good vibes never dies! 

Jag älskar dans och musik,  kommer 
att undervisa i Hiphop med lite inslag 
av funk.

Fokus kommer ligga på att lära 
sig grooves och olika rörelsemönster. 
Basics med lite extra flava.



 HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO
Telefon 0478 - 125 66
Måndag, tisdag 11-18 
Onsdag, torsdag, fredag 10-15
(Fredag 23 juni stängt) 

 HOVMANTORPS BIBLIOTEK
Telefon 0478 – 128 08
Måndag, tisdag 14 - 18  
Onsdag, torsdag 10 – 12 
Fredag 13-16
(Fredag 23 juni stängt)

 KOSTA BIBLIOTEK 
Telefon 0478 - 128 12
Torsdag 14 – 17

 SKRUVS BIBLIOTEK
Telefon 0478 – 128 10
Onsdag 14 - 17

Sagosommar för de allra yngsta, föräldrar, mor- eller farföräldrar eller andra vuxna 
högläser tillsammans med barnet, fyller i sitt läshäfte och får sedan en bokgåva i 
present från biblioteket. Håll utkik efter våra läshäften som finns att hämta på biblio-
teken från och med skolavslutningsveckan.

sagosommar.

sommarboken.

sommaröppet för biblioteket.

Sommarboken är till för dig mellan 7-16 år 
och allt är gratis. Läs böcker och få en fin 
bokpresent. Håll utkik efter våra läshäften 
som finns att hämta på biblioteken från och 
med skolavslutningsveckan.

Sommartiderna gäller  
19 juni – 21 augusti.



familjedagar på lessebo 
badplats.
Vi bjuder på glass, fika och så har vi sommarkul på stranden!  

 PLATS
Lessebo badplats.

 DATUM OCH TID
Varje lördag från den 8 juli-12 augusti. Kl. 13-.00-17.00

 KONTAKT
Eventuellt så byter vi plats vid dåligt väder.  
Kontakta Abdalarhman Hamid 072-7650384 för mera information.

 ARRANGÖR
Rädda barnen Lessebo. Håll utkik efter oss på Facebook! 



film och foto
Du får låna system- eller mer automatisk kamera under minst en vecka och under 
augusti sedan lära dig bildbehandling. En uppgift blir att dokumentera Karnevalen 
i Hovmantorp, kanske Tjoget i Ormeshaga, jazzfestival i Kosta eller Gökaskratts 
camping. 

Bildbehandlingen kommer att ske i Hovmantorp med en utställning som mål, på 
kanske på Gökaskratts camping, men helt säkert på Internet. 
Du ska vara född 2000-2006

 PLATS
Vi håller till under ena läktarhalvan i Allhallen i Hovmantorp.

 DATUM OCH TID
19 juni-18 augusti

 KONTAKT
Anders Karlsson, 070-305 75 44. Max 20 platser. 
Du blir genom deltagande även medlem i Hovmantorps Film- och Fotoklubb.

segla, paddla och ro
Tillfälle att vara på sjön! Hovmantorps segelsällskap guidar dig. Du ska vara mellan 
10-15 år.  Du måste kunna simma 200 meter för att få vara med. 

 PLATS
Sågviken, Hovmantorp, Vid dåligt väder - bollspel i Allhallen, Hovmantorp.

 DATUM OCH TID
26-30 juni 1,5 timmes pass som startar 09.30, 11.30, 13.30, 15.30. 
14-18 augusti 1,5 timmes pass som startar 09.30, 11.30, 13.30, 15.30.

 KONTAKT
Anders Karlsson, 070-305 75 44. 
Alla deltagare får medlemskap i Hovmantorps Segelsällskap och en klubb-t-shirt.



Fo
to

: Å
sa

 F
re

dh

Vi önskar dig ett 
jätteskönt och 

roligt sommarlov!

Kultur-och fritidsförvaltningen i samarbete med föreningslivet och genom 
bidrag via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.


