
 

 

Aktiviteter och utflykter för barn och ungdomar sommaren 2021 

 

 

 

 

 

 

Arr: Kultur och Fritid samt föreningar i Laxå kommun 



I detta program presenteras kostnadsfria och corona-säkra aktiviteter och utflykter som arrangeras 

av kultur och fritid.  

Enstaka aktiviteter i programmet som är föreningsarrangerade är avgiftsbelagda, men om det inte 

står någon kostnad så är aktiviteten gratis.  

Vissa aktiviteter kräver föranmmälan. 

Övernattningsläger och andra större arrangemang har varit svårt att planera i pandemin. 

Men sommaren och sommarlovet kommer i alla fall. 

I Allaktivitetshuset arbetar vi främst med barn och ungdomar från årskurs 4-9, därför är de flesta av 

våra aktiviteter för just den åldersgruppen.  Under de första veckorna finns vi för er ute i området 

kring Allaktivitetshuset och Laxåhallen. Vi spelar spel eller bara chillar på en filt i gräset, grillar korv, 

spelar kubb, spikeball, tennis, fotboll, pärlar och pysslar med mera. 

Vi anordnar också några cykelutflykter med bad, fiske och glass. 

Aktiviteterna vid Allaktivitetshuset är kostnadsfria och man väljer själv vilka dagar man kommer. 

Vi bjuder på lättare lunch eller mellanmål.  

Tänk på att inte komma till våra aktiviteter om du har symptom. 

Eftersom vi även har information i programmet med tips på aktiviteter som man kan göra själv i vår 

kommun så får alla barn i grundskolan hem programmet. Notera att cirkusskola erbjuds för både 

lågstadiet och mellanstadiet och att en föranmälan krävs. 

Vi hoppas också att ni som familj kan få lite tips på aktiviteter och utflykter i detta program.  

Programmet finns även på kommunens hemsida och på edWise om man lättare vill kunna använda 

sig av länkarna som finns på vissa sidor. 

Har ni frågor eller funderingar om programmet så är ni välkomna att kontakta fritidskonsulenten eller 

någon av fritidsledarna i Allaktivitetshuset. Kontaktuppgifter finns på sista sidan i detta blad. 

Vi önskar er en härlig sommar med nytt hopp om att pandemin ger med sig. 

Till hösten hälsar vi nya fyror välkomna till vår fritidsklubbsverksamhet i Allaktivitetshuset och nya 

sjuor är välkomna till fritidsgården. I programmet erbjuder vi prova-på-verksamhet vid ett tillfälle 

vardera. 

Välkomna att delta på våra sommarlovsaktiviteter! 

 

 

 

 

  



ONSDAG 9 JUNI 

 

AVSLUTNING PÅ FRITIDSKLUBBEN 
 

Kl. 11:00-16:00  

För årskurs 4-6  

Direkt när ni tar sommarlov så möter vi upp er som vill och har lite lekar under dagen.  

Vi bjuder på frukt/ lättare lunch  

 

 

SKOLAVSLUTNINGSKVÄLL PÅ FRITIDSGÅRDEN 
 

Kl. 18:00-21:00 

För årskurs 7-9 

Vi grillar korv, lyssnar på musik, spelar spel och 

firar att sommarlovet är här. 

Kontakta Fritidsledarna i Allaktivitetshuset om 

du vill ha mer info. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

 

FREDAG 11 JUNI 

FRITIDSGÅRDSKVÄLL  
 

Kl. 19:00- 22:00 

För årskurs 7-9 

Vi ”hänger” utomhus, spelar fotboll, basket, Spike ball med mera.  

Kontakta Fritidsledarna i Allaktivitetshuset om du vill ha mer info. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

  



MÅNDAG 14 JUNI 

 

CIRKUSSKOLA FÖR MELLANSTADIET 
 
Är du nyfiken över hur det är att gå på lina och/eller jonglera? 

Nu har du möjlighet att få träna cirkus!   

Under två timmar så får du prova på allt från att jonglera till att kanske gå på ett stort klot eller stå på 

en rola bola.  

Allt under ledning av två erfarna cirkuspedagoger från Cirkus Björnen och Gycklargruppen Trix. 

 
Vi bjuder på frukt/mellanmål 
Bra att ta med sig: Bekväma kläder, flaska med vatten, keps.  
 
För dig som går i årskurs 4-6 
Plats: D-plan vid Laxåhallen 
 
Tid förmiddagspass: 10-12 
Tid eftermiddagspass: 13-15 
 
OBS! Välj ett alternativ 
 
Anmäl dig till personal i Allaktivitetshuset senast 9 juni på telefon, sms, mejl eller på plats. 
Tfn: 0584-47 33 30 
Mobil: 070-241 43 78 
E-post: sanna.jader@laxa.se  
 
Märk anmälan: 

 Cirkusskola måndag 

 Namn och eventuellt telefonnummer 

 Klass 

 Om du vill delta på fm eller em 

 Förälders namn och telefonnummer 
 
 
 
 
 

  

mailto:sanna.jader@laxa.se


SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor.  

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss 

Tfn till fritidsledarna 

 0584-47 33 30 eller  070-241 43 78 

 

SOMMARBOKEN TEMA- UT I DET VILDA  
 

Kl. 15:00 – 17:00  

För dig som är 9-12 år  

Uppstartsträff för sommarboken. Temat är ”ut i det vilda” 

och vi kommer därför vara utomhus och bland annat köra 

en spännande skattjakt! Vi bjuder på Fika! 

Vi träffas utanför Laxå Bibliotek  

Tisdag 6 juli – mer info kommer på www.laxa.se/Kultur-och-fritid/Bibliotek.html 

Torsdag 8 juli- Mer info kommer på www.laxa.se/Kultur-och-fritid/Bibliotek.html 

 

Du måste anmäla dig innan, det är begränsat antal platser.  

Anmäl dig på mejl: biblioteket@laxa.se eller telefon: 0584-47 31 96 

https://www.laxa.se/Kultur-och-fritid/Bibliotek.html
https://www.laxa.se/Kultur-och-fritid/Bibliotek.html
mailto:biblioteket@laxa.se


TISDAG 15 JUNI 

 

CYKELUTFLYKT MED SOMMARKLUBBEN 
 

 För årskurs 4-6                                                                                                    

Vi samlas vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

Kl. 10:00 

Vi cyklar till Borasjön för bad och lek.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Vi är tillbaka i Laxå ca 14:00 

Ta med: Cykel och hjälm! 

Ryggsäck, vattenflaska (med vatten i), badkläder, badhandduk, extrakläder, keps, solskyddsfaktor, 

vindjacka, gympaskor och badtofflor, fiskespö om ni vill fiska 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 
 

  



CIRKUSSKOLA FÖR LÅGSTADIET 
 

Är du nyfiken över hur det är att gå på lina och/eller jonglera? 

Nu har du möjlighet att få träna cirkus!   

Under två timmar så får du prova på allt från att jonglera till att kanske gå på ett stort klot eller stå på 

en rola bola.  

Allt under ledning av två erfarna cirkuspedagoger från Cirkus Björnen och Gycklargruppen Trix. 

Vi bjuder på frukt/mellanmål 
Bra att ta med sig: Bekväma kläder, flaska med vatten, keps. 
 
För dig som går i förskoleklass- årskurs 3 
Plats: D-plan vid Laxåhallen 
 
Tid förmiddagspass: 10-12 
Tid eftermiddagspass: 13-15 
 
OBS! Välj ett alternativ 
 
Anmäl dig till personal i Allaktivitetshuset senast 9 juni på telefon, sms, mejl eller på plats. 
Tfn: 0584-47 33 30 
Mobil: 070-241 43 78 
E-post: sanna.jader@laxa.se  
 
Märk anmälan: 

 Cikusskola tisdag 

 Namn och eventuellt telefonnummer 

 Klass 

 Om du vill delta på fm eller em 

 Förälders namn och telefonnummer 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:sanna.jader@laxa.se


ONSDAG 16 JUNI 

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

 
Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

  



TORSDAG 17 JUNI 

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

 

 

 

 

 

FRITIDSGÅRDEN 
Vid Allaktivitetshuset 

För årskurs 7-9 

Kl. 18:00-21:00 

Kom och häng med oss, spela fotboll, Spike ball, basket 

med mera 

Kontakta Fritidsledarna i Allaktivitetshuset om du vill ha 

mer info. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

  



FREDAG 18 JUNI  

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 
 

 

FRITIDSGÅRDEN 
Vid Allaktivitetshuset 

För årskurs 7-9 

Kl. 19:00-22:00 

Kom och häng med oss, spela fotboll, Spike ball, basket med mera  

Kontakta Fritidsledarna i Allaktivitetshuset om du vill ha mer info. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

 

  



MÅNDAG 21 JUNI 

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

 

LAXÅ BIBLIOTEK- AKTIVITETSPÅSE 1 
 

Du som är mellan 6-10 år kan komma och hämta en aktivitetspåse på Laxå bibliotek 

Det kommer en ny påse varannan måndag. 

Sammanlagt 4 gånger under sommaren. Det finns ett begränsat antal påsar. 

Tid: Från Kl. 14:00  

Vid frågor kontakta Laxå bibliotek  

Tfn: 0584-47 31 96 

  



TISDAG 22 JUNI 

 

 

CYKELUTFLYKT MED SOMMARKLUBBEN          
För årskurs 4-6 

Vi samlas vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

Kl. 10:00 

Vi cyklar till Borasjön för bad och lek. 

Vi bjuder på lättare lunch.  

Vi är tillbaka i Laxå ca 14:00 

Ta med: Cykel och hjälm! 

Ryggsäck, vattenflaska med vatten i, badkläder, badhandduk, extrakläder, keps, solskyddsfaktor, 

vindjacka, gympaskor och badtofflor, Fiskespö om ni vill fiska 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 
0584-47 33 30  eller 070-241 43 78 

 

  



ONSDAG 23 JUNI  

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

FRITIDSGÅRDEN 
Vid Allaktivitetshuset 

För årskurs 7-9 

Kl. 18:00-21:00  

Kom och häng med oss, spela fotboll, Spike ball, basket med mera  

Kontakta Fritidsledarna i Allaktivitetshuset om du vill ha mer info. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

  



TORSDAG 24 JUNI 

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnr till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

 

FRITIDSGÅRDEN 
Vid Allaktivitetshuset 

För årskurs 7-9 

Kl. 18-21  

Kom och häng med oss, spela fotboll, Spike ball, basket med mera 

Kontakta Fritidsledarna i Allaktivitetshuset om du vill ha mer info. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

 

FREDAG 25 JUNI 

MIDSOMMARAFTON STÄNGT 

 

 



MÅNDAG 28 JUNI 

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

  



TISDAG 29 JUNI 

 

CYKELUTFLYKT MED SOMMARKLUBBEN     
 

För årskurs 4-6 

Vi samlas vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

Kl. 10:00 

Vi cyklar till Borasjön för bad och lek. 

Vi bjuder på lättare lunch.  

Vi är tillbaka i Laxå ca 14:00 

Ta med: Cykel och hjälm! 

Ryggsäck, vattenflaska med vatten i, badkläder, badhandduk, extrakläder, keps, solskyddsfaktor, 

vindjacka, gympaskor och badtofflor, fiskespö om ni vill fiska 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 
0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

 

  



ONSDAG 30 JUNI 

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid 

Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

 
Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), 

badkläder, handduk, extrakläder, keps, solskyddsfaktor, 

vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är 

någonting annat som fritidsledarna bör känna till så 

skicka gärna med en lapp med information och 

telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

  



TORSDAG 1 JULI  

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

FRITIDSGÅRDEN 
Vid Allaktivitetshuset 

För årskurs 7-9 

Kl. 18:00-21:00 

Kom och häng med oss, spela fotboll, Spike ball, basket med mera  

Kontakta Fritidsledarna i Allaktivitetshuset om du vill ha mer info. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

 

  



FREDAG 2 JULI  

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i) badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

 

 

FRITIDSGÅRDEN 
Vid Allaktivitetshuset 

För årskurs 7-9 

Kl. 19:00-22:00 

Kom och häng med oss, spela fotboll, Spike ball, basket 

med mera 

Kontakta Fritidsledarna i Allaktivitetshuset om du vill ha 

mer info. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

  



MÅNDAG 5 JULI 

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

LAXÅ BIBLIOTEK- AKTIVITETSPÅSE 2 
 

Du som är mellan 6-10 år kan komma och hämta en aktivitetspåse på Laxå bibliotek 

Det kommer en ny påse varannan måndag. 

Sammanlagt 4 gånger under sommaren. Det finns ett begränsat antal påsar. 

Tid: Från Kl. 14:00  

Vid frågor kontakta Laxå bibliotek  

Tfn: 0584-47 31 96 

 

 

  



TISDAG 6 JULI  

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

FRITIDSGÅRDEN 
Vid Allaktivitetshuset 

För årskurs 7-9 

Kl. 18:00-21:00 

Kom och häng med oss, spela fotboll, Spike ball, basket med mera  

Kontakta Fritidsledarna i Allaktivitetshuset om du vill ha mer info. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

  



ONSDAG 7 JULI  

 

SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid 

Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), 

badkläder, handduk, extrakläder, keps, solskyddsfaktor, 

vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är 

någonting annat som fritidsledarna bör känna till så skicka 

gärna med en lapp med information och telefonnummer 

till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

PROVA-PÅ-DAG PÅ FRITIDSKLUBBEN FÖR ÅRSKURS 3 
Vid allaktivitetshuset (sommarklubben)  

För: årskurs 3 (ni som börjar årskurs 4 till hösten) 

Tid: 10:00- 14:00 

Vi bjuder in er treor till en ”prova på dag” under sommaren. 

Fritidsklubben är en kostnadsfri öppen verksamhet för elever i  

årskurs 4-6. Hit kan man komma måndag-fredag efter skoldagens slut, för en trygg och meningsfull 

fritid. Vi erbjuder mellanmål varje dag.  

Vid frågor kontakta fritidsledarna i Allaktivitetshuset på tfn 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

 

 

 



FRITIDSGÅRDEN 
Vid Allaktivitetshuset 

För åk 7-9 

Kl. 18:00-21:00  

Kom och häng med oss, spela fotboll, Spike ball, basket med mera  

Kontakta Fritidsledarna i Allaktivitetshuset om du vill ha mer info. 

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

 

PROVA-PÅ-KVÄLL PÅ FRITIDSGÅRDEN FÖR ÅRSKURS 6  
Vid Allaktivitetshuset 

För: årskurs 6 (ni som börjar årskurs 7 till hösten) 

Tid: 18:00-21:00 

Vi bjuder in er sexor till en ”prova-på-kväll” på fritidsgården under sommaren.  

Fritidsgården är en kostnadsfri öppen verksamhet för elever i  

årskurs 7-9 samt ungdomar upp till 17 år. Vi har öppet på kvällstid  

tisdag-fredag. Här kan du köpa enklare måltider eller godis, frukt och fika i vår cafeteria.  

Vid frågor kontakta fritidsledarna i Allaktivitetshuset  

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

  



TORSDAG 8 JULI  

 

SISTA DAGEN PÅ SOMMARKLUBBEN 
Vid Allaktivitetshuset (Fritidsklubben) 

För årskurs 4-6 

Kl. 10:00-14:00 

Sommarlovsaktiviteter, bus och kul utomhus vid Allaktivitetshuset.  

Vi bjuder på lättare lunch.  

Bra att ta med: Ryggsäck, Vattenflaska (med vatten i), badkläder, handduk, extrakläder, keps, 

solskyddsfaktor, vindjacka, gympaskor och badtofflor. 

Föräldrar: Om ert barn har allergier eller om det är någonting annat som fritidsledarna bör känna till 

så skicka gärna med en lapp med information och telefonnummer till en förälder.  

Det går även bra att skicka ett sms till oss.  

Tfn till fritidsledarna 

0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 

  



MÅNDAG 19 JULI 

 

LAXÅ BIBLIOTEK- AKTIVITETSPÅSE 3 
 

Du som är mellan 6-10 år kan komma och hämta en aktivitetspåse på Laxå bibliotek 

Det kommer en ny påse varannan måndag. 

Sammanlagt 4 gånger under sommaren. Det finns ett begränsat antal påsar. 

Tid: Från Kl. 14:00  

Vid frågor kontakta Laxå bibliotek  

Tfn: 0584-47 31 96 

 

 

MÅNDAG 2 AUGUSTI 

 

LAXÅ BIBLIOTEK- AKTIVITETSPÅSE 4 
 

Du som är mellan 6-10 år kan komma och hämta en aktivitetspåse på Laxå bibliotek 

Det kommer en ny påse varannan måndag.  

Sammanlagt 4 gånger under sommaren. Det finns ett begränsat antal påsar. 

Tid: Från Kl. 14:00  

Vid frågor kontakta Laxå bibliotek  

Tfn: 0584-47 31 96 

 

 

   

 

 

 



DETTA HÄNDER PÅ LAXÅ BIBLIOTEK UNDER SOMMAREN 

 

MÅNDAG 14 JUNI  

 

SOMMARBOKEN TEMA- UT I DET VILDA  
 

Kl. 15:00 – 17:00  

För dig som är 9-12 år  

Uppstartsträff för sommarboken. Temat är ”ut i det vilda” och 

vi kommer därför vara utomhus och bland annat köra en 

spännande skattjakt! Vi bjuder på Fika! 

Vi träffas utanför Laxå Bibliotek  

Tisdag 6 juli – mer info kommer på www.laxa.se/Kultur-och-fritid/Bibliotek.html 

Torsdag 8 juli- Mer info kommer på www.laxa.se/Kultur-och-fritid/Bibliotek.html  

 

Du måste anmäla dig innan, det är begränsat antal platser.  

Anmäl dig på mejl: biblioteket@laxa.se eller telefon: 0584-47 31 96 

 

 

AKTIVITETSPÅSAR – ALLA DATUM 
 

Du som är mellan 6-10 år kan hämta påsar på biblioteket under hela sommarlovet med roliga 

aktiviteter i. 

Det kommer en ny påse varannan måndag.  

Sammanlagt 4 gången under sommaren. Det finns bara ett begränsat antal påsar. 

 

Måndag 21 juni från Kl. 14:00 

Måndag 5 juli från Kl. 14:00 

Måndag 19 juli från Kl. 14:00  

Måndag 2 augusti från Kl. 14:00 

 

Vid frågor kontakta Laxå bibliotek Tfn: 0584-47 31 96 

https://www.laxa.se/Kultur-och-fritid/Bibliotek.html
https://www.laxa.se/Kultur-och-fritid/Bibliotek.html
mailto:biblioteket@laxa.se


SOMMARLOVSUTMANINGEN 

Tips på miljövänliga och hälsosamma aktiviteter och annat att göra på lovet i Laxå kommun. 

Lyckas du klara av hela utmaningen och alla 20 tips på ett hållbart och sunt sommarlov? 

Dokumentera det du gör (foto, filmklipp, eller annat.)  

Utför minst 12 av 20 utmaningar så är du med och tävlar om fina priser.  

Kom till Allaktivitetshuset när höstterminen öppnar och redovisa dina utmaningar eller kontakta 

fritidsledarna i Allaktivitetshuset. 

De här utmaningarna riktar sig självklart till hela familjen, men tävlingen gäller endast årskurs 3-9. 

Cykla till Borasjön  
 

Tips! Det är fin cykelväg hela 
vägen till Borasjön från både Laxå 

och Finnerödja. 
Besök ruinen och ta reda på vilka 
som bodde där. Följ med oss dit 

med sommarklubben. 

Ät en glass  
 

Glass är gott och hör sommaren 
till. 

Tips! Lär dig mer om glass och 
glassens historia. Sen kan du göra 

någon häpen över din coola 
kunskap 

Gör någon glad  
 

Tips! Kanske har du en vän som 
behöver lite uppmuntran, eller 

hjälp någon som ser ut att kunna 
uppskatta din omtanke. 

Läs en bok  
 

Tips! Du kan låna böcker på Laxå 
Bibliotek 

 

Gör något bra för naturen 
 

T ex. Ta med dig skräp som 
hamnat i naturen och släng på 

rätt ställe. På stranden brukar det 
finnas plast och annat som kan 

vara farligt för djuren och 
naturen. 

 

Skriv ett handskrivet brev 
 

Tips! Skicka det till en äldre 
släkting eller någon som du inte 

träffar så ofta. 

 
 

 

Gör något du mår bra av  
 

Tips! Fundera över vad just DU 
mår bra av. Är det när du sjunger? 
Spelar gitarr? Spelar fotboll eller 

när du läser en bok? 
 

Gör detta flera gånger i sommar! 

Lek  
 

Tips! Hitta på lekar och 5-kamps 
tävlingar hemma för familjen.  

Lek eller spela ett brädspel med 
ett syskon eller en kompis. 

 

Gå, cykla eller spring  
 

Tips! Vi har fina elljusspår mellan 
Laxå-Röfors och även i Finnerödja 
och Hasselfors. Om vi rör på oss 
mår vi bättre. Hur många km kan 
du få ihop under sommarlovet? 

Fiska  
 

Du kan låna fiskeutrustning på 
Fritidsbanken 

Var du kan/får fiska kan du läsa i 
separat information i 

programmet. 

Bada  
 

Tips! I Laxå kommun finns flera 
fina badsjöar. Dit kan du både 

cykla eller gå. 

 

Skriv en saga/gör en bok 
  

Tips! Skriv själv eller ihop med en 
vän eller ett syskon.  

 
 

Spela frisbeegolf  
 

På Midsommarberget i Laxå 
finns en frisbeegolfbana. 

(Se separat info i 
programmet) 

Picknick i skogen  
 

Tips! Packa matsäck och bjud med 
en vän eller familjen till närmsta 

skog. 
Kom ihåg att ta med dig ditt skräp 

och lämna skogen som den var! 

 

Sjung  
 

Sjung en sång! 
Eller skriv en egen. Till hösten kan 

du spela in den i vår studio i 
Allaktivitetshuset 

Besök Fritidsbanken  
 

Där kan du låna fritidsutrustning 
och annat. Det är onödigt att 

köpa nytt när man kan låna det 
gratis. 

 
(Se separat info i programmet) 

Spela Tennis  
 

Tips! Du kan hyra kommunens 
Tennisbana som ligger bakom 

Laxåhallen 
(Se separat info i programmet) 

 

Lär dig något nytt  
 

Vad vill du lära dig? 
Det kan vara vad som helst. 

Vissla, hjula, simma, jonglera eller 
ett annat språk. Öva hela 
sommaren! Ge inte upp! 

 

Så ett frö  
 

Släng inte kärnorna från 
honungsmelonen t.ex. De växer 

fort upp ur jorden om de får 
vatten, sol och lite omsorg. Prova 

dig fram med olika frön och ha 
tålamod. 

Njut av sommaren  
 

Hur njuter du av sommaren? 
Skriv några rader och berätta om 
det bästa med sommarlovet. Rita 

gärna en bild också. 
Lämna eller skicka till personal i 

Allaktivitetshuset 



 

 

 

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in aktivitet vid olämpligt väder alternativt om aktivitet 

utgår/ändras. 

Vi kommer i så fall meddela detta via Facebook samt hemsidan.  

www.fritidsbanken.se alternativt vår facebooksida - Fritidsbanken i Laxå 

Vill du låna från butik läs våra instruktioner på hemsidan då vi har vissa restriktioner nu under 

Corona.  

Vi vill att du Sms:ar eller skickar meddelande i FB-Messenger, mailar eller ringer in din beställning och 

sedan kommer vi överens om tid för avhämtning.  

Inlämning av lånade saker endast onsdagar. 

 

Fritidsbankens på plats PepUp-Aktiviteter samt butiksöppet - Sommaren 2021 
Vid pepup aktiviteter gäller dagslån under tiden vi är där. 
Vecka 24  Måndag                      

klockan 9-15:30  
Hasselfors vid  
Lekparken Nygatan 

Tisdag                           

klockan 9-15:30                 

Von Boijgatan 14                                                                 

Onsdag                                  

klockan 9-18                 

Butiken på järnvägsgatan  
är öppen 

Torsdag                                                                                                                                                                                                                   

klockan 9-15:30                                                                                                                                                              

kommunalbadet Röfors 

Fredag 

Klockan 9-15.30 

Lekparken bakom ICA 

Laxå 
Vecka 25 Måndag          

klockan 9-15:30  
Finnerödja skola 

Tisdag                            

klockan 9-15:30           

Von Boijgatan 14 

Onsdag                                  

klockan 9-18                 

Butiken på järnvägsgatan  
är öppen 

Torsdag                                                                                                                                                                                       

klockan 9-15:30                                                                                                                                                              

Kommunalbadet Röfors 

                          

 
Fredag 

Midsommar 

Ingen verksamhet  
 

Vecka 26 Måndag                       

klockan 9-15:30  
Hasselfors vid  
Lekparken Nygatan 

Tisdag                            

klockan 9-15:30                 

Von Boijgatan 14   

Onsdag                                  

klockan 9-18                 

Butiken på järnvägsgatan  
är öppen 

Torsdag                              

klockan 9-15:30                                                                                                                                                              

Kommunalbadet Röfors 

Fredag                              

klockan 9-15:30                            

Laxåhallens uteplats 

Vecka 27 Måndag                      

klockan 9-15:30  
Finnerödja skola 

Tisdag                            

klockan 9-15:30                 

Von Boijgatan 14 

Onsdag                                  

klockan 9-18                 

Butiken på järnvägsgatan  
är öppen 

Torsdag                                                                                                                                                                                                 

klockan 9-15:30   
Kommunalbadet Röfors                                                

Fredag                              

klockan 9-15:30  
Lekparken bakom ICA  
Laxå 

Vecka 28  Måndag           

klockan 9-15:30  
Hasselfors vid  
Lekparken Nygatan 

Tisdag                 

klockan 9-15:30                 

Von Boijgatan 14 

Onsdag                                  

klockan 9-18                 

Butiken på järnvägsgatan  
är öppen 

Torsdag                              

klockan 9-15:30   
Kommunalbadet Röfors 

Fredag                   

klockan 9-15:30                            

Laxåhallens uteplats 

Vecka 29 Måndag                       

klockan 9-15:30  
Finnerödja skola 

Tisdag                            

klockan 9-15:30                 

Von Boijgatan 14 

Onsdag                                  

klockan 9-18                 

Butiken på järnvägsgatan  
är öppen 

Torsdag                  

klockan   9-15:30   
Kommunalbadet Röfors 

Fredag                  

klockan 9-15:30  
Lekparken bakom ICA  
Laxå 

Vecka 30 Måndag          

klockan 9-15:30  
Hasselfors vid  
Lekparken Nygatan 

Tisdag                            

klockan 9-15:30                 

Von Boijgatan 14 

Onsdag                                  

klockan 9-18                 

Butiken på järnvägsgatan  
är öppen 

Torsdag                              

klockan 9-15:30   
Kommunalbadet Röfors 

Fredag                              

klockan 9-15:30                            

Laxåhallens uteplats 

Vecka 31 Måndag                      

klockan 9-15:30  
Finnerödja skola 

Tisdag                            

klockan 9-15:30                 

Von Boijgatan 14 

Onsdag                                  

klockan 9-18                 

Butiken på järnvägsgatan  
är öppen 

Torsdag                              

klockan 9-15:30   
Kommunalbadet Röfors 

Fredag                              

klockan 9-15:30  
Lekparken bakom ICA  
Laxå 

http://www.fritidsbanken.se/


 

TENNISBANAN VID MULTISPORTARENAN 
Tennisbanan bokas direkt genom Laxå Bowling - på plats, via mail, telefon eller Facebook. 

Där kan du även hyra racket och bollar. 

 

Laxå Bowling 

Revirvägen 18  

69530 Laxå 

 

Tel: 0584-10 300   

Mail: info@laxabowling.se 

Facebook: Laxabowling 

Hemsida: http://laxabowling.se/ 

 

 

Kostnad: 

Vuxen (från 18 år) 50 kr/tim. 

Ungdom (under 18 år) 25kr/tim. 

 

Ordningsregler 
Banan får endast användas för att spela tennis! 
Banan beträds endast med tennisskor. Skor med sulor som det bli märken av eller skor med 
dobbar, är inte tillåtet.  
Banan städas efter spel.  
Burkar och annat skräp tas med och kastas i sopstationen mitt emot Laxåhallen 
Du lämnar banan i det skick du vill ha den i när du ska spela.  
Om du upptäcker att någonting är trasigt eller liknande när du kommer till tennisplanen eller 

om någonting går sönder under tiden du är där, vänligen meddela oss detta. 

 

Vid frågor eller felanmälningar, kontakta Laxå Bowling eller Laxå kommun Kultur och Fritid 
 

FRISBEEGOLFBANA PÅ MIDSOMMARBERGET 

 

På midsommarberget i Laxå finns en frisbeegolfbana.(Discgolfbana) 

Där kan du, dina vänner och familjen spela frisbeegolf. 

Allt du behöver är en frisbee och en karta så du vet hur banan går. 

Du kan hyra frisbee på Laxå Bowling eller kolla på fritidsbanken om de har att låna ut. 

På Laxå Bowling och Laxå Bibliotek finns kartor och protokoll för banan under sommaren. 

mailto:mailtomailtoinfo@laxabowling.se
https://www.facebook.com/Laxabowlingab/?rf=272826282769563
http://laxabowling.se/


FISKE I BERGSKANALEN FÖR ALLA BARN OCH UNGDOMAR 

 
 
Laxå kommun Kultur och Fritid i samarbete med Fiskeklubben Vattnan erbjuder de yngre 
kommuninvånarna ädelfiske (Regnbåge) i bergskanalen under sommaren.  

Fiskutsättning beräknas ske i början på sommarlovet.  

Fiske är tillåtet från vårdcentralsbron fram till (ungefär) vattentornet på midsommarberget i 
Laxå. 
Fiske får inte förekomma på privata tomter utmed kanalen. 

 

Regler: 
Fiske är tillåtet med ett handhållet kastspö, metspö eller flugspö. 
Levande betesfisk, är inte tillåtet. 
Fisket berättigar till att ta upp och behålla en fisk per person och dag. 
 

Information om fiskeföreningen http://vattnan.se/ 

 

 

 

Tips! Låna gärna utrustning på Fritidsbanken. 

 

 

 

Annat fiske i kommunen 
 

https://www.laxa.se/Naringsliv-och-turism/Aktiviteter/Fiska.html 

http://vattnan.se/
https://www.laxa.se/Naringsliv-och-turism/Aktiviteter/Fiska.html


JUNIS DAGLÄGER  

Datum:Torsdag 24/6 – lördag 26/6 

Junis Upptäckarna ordnar dagläger i tre dagar med olika aktiviteter såsom sport, cirkus, lekar, dans 

mm. För dig som är mellan 9 och 13 år. 

Det går att antingen anmäla sig till en av dagarna eller till alla tre. 

Första dagen: Skogen vid OK stugan. Vi kör olika lekar, among us i real live, pysslar och målar, går tips 

promenad och leker fritt i skogen. 

Andra dagen: Vid multiplanen vid Laxåhallen. Vi kör olika sport och lekar samt provar på cirkus och 

teater. 

Tredje dagen: Vid kommunalbadet. Vi badar, kör olika lekar och aktiviteter på stranden. Vi grillar 

hamburgare och avslutar dagen med lite disko. Föräldrar får vara med om barnet önskar det annars 

går det bra att lämna sitt barn under tiden vi har aktiviteten. 

Vi bjuder på lunch och någon fika eller frukt varje dag. 

Tid: 11:00 – 16:00 

Anmälan: senast den 9/6 2021 till junisupptackarna@gmail.com 

Vid anmälan anger ni namn och ålder på barnet, vilken/vilka dagar hen vill vara med och eventuella 

allergier.  

Du kommer få bekräftelse via mail om du har fått en plats. Max antal barn för varje dag är 30. 

Vi kommer att dela barnen i grupper så att vi inte blandar ihop så många barn. 

Kostnad: 100kr om du vill vara med en dag eller 200kr om du vill vara med alla dagar. 

Om du är ett Junis barn får du 50 % rabatt. Det kostar bara 50kr för medlemskapet i Junis per år. 

Vid frågor kontakta gärna Reem Yanes på tel. nummer: 0739073452. 

PS: Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19. 

  

mailto:junisupptackarna@gmail.com


 

 

Veckans bana - finns i brevlådan för orientering (vid klubbstugan) 

 
Här kan du ta en karta med inritad bana och prova på. 

Kontrollerna är markerade med orange/vit skärm. 

Lägg gärna tillbaka kartan när du är klar så andra får ta del av veckans bana. 

OBS! Banorna är inte enbart runt klubbstugan, utan ex vid Skogskyrkogården. 

Vi kommer byta till ny bana var tredje vecka. 

Skalan på kartan är 1:7500, 1cm = 75 meter. 

Det finns även möjlighet att själv ladda ned banan från www.eventor.orientering.se    

Välj ’Tävlingskalender, klicka i ’Endast veckans bana’, sök på datum och klicka på ’Laxå OK’s 

arrangemang’. 

Här kan du ladda ned karta och bana, dessutom hittar du länk till www.livelox.com där du kan ladda 

upp ditt GRS – spår från din mobil eller smart Watch och jämföra med andra som sprungit banan. 

Välkomna att prova på! 

Lycka till! 

Laxå Orienteringsklubb. 

Vid frågor kontakta Anders Andersson 073-077 33 42 eller Håkan Persson 070-591 55 12 

 

NATUR OCH CYKELPASSET 2021 
Finns att köpa på Laxå Bowlinghall 

Priset är 60 kr/pass 

Betalas kontant eller Swish 1236140826 

Pågår fram till 17 september, som är senast inlämningsdatum. 

Inlämning sker hos Laxå Bowlinghall. 

Lycka till! 

Det här är Naturpasset: 

Naturpasset består av ett paket med en karta över orienteringskontroller. Dessa kontroller finns 

vanligtvis i naturen under hela sommarhalvåret. Kontrollerna kan besökas när som helst och du kan 

välja att gå, springa och ibland cykla till kontrollerna. 

Det finns över 400 områden runt om i Sverige. Områdena och kontrollerna är noga utvalda för att ge 

dig en fin naturupplevelse och en lagom utmaning. Förutom rolig hjärnaktivitet får du frisk luft och 

motion, vilket bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. 

  

http://www.eventor.orientering.se/
file:///C:/Users/sansod001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2TGFNUDY/www.livelox.com 


Information om allemansrätten från Naturvårdverket 

Äntligen är sommaren här och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten och vad 

som gäller vid olika typer av aktiviteter som till exempel eldning, klättring, plockning av 

naturprodukter, el cyklar, enskilda vägar, hemfridszon och ridning. 

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga 

markägaren om lov. Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa 

markägaren eller andra som är ute i naturen. Att till exempel cykla, rida, bada och vandra i naturen 

ingår i allemansrätten. 

Naturvårdsverket har mängder med matnyttig information om allemansrätten på 

https://www.naturvardsverket.se/allemansratten 

MSB har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en broschyr som heter "Eldning och 

allemansrätt". Broschyren finns på både svenska  och engelska . Den tar upp vad du bör tänka 

på om du ska elda eller grilla i skog och mark. 

 

Ramundeboda utställning 
Laxå kommun har beviljats stöd av Länsstyrelsen i Örebro län för en utställning om Ramundeboda 

klosterruin. 

Utställningen ska presentera fynd och information kring de arkeologiska utgrävningarna som gjorts. 

Utställningen ska också presentera historisk information om Eriksgatan där Ramundeboda var ett 

överlämningsställe mellan västgötar och närkingar. Vidare ska utställningen lyfta fram andra 

historiska händelser som ägt rum de senaste 1000 åren. 

Projektet är finansierat via EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling. 

Utställningen kommer att visas i Sockenstugan under sommartid. 
Ramundeboda Intresseförening (www.hembygd.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naturvardsverket.se/allemansratten
https://www.msb.se/sv/publikationer/eldning-och-allemansratt/
https://www.msb.se/sv/publikationer/lighting-fires-and-the-right-of-public-access/
https://www.hembygd.se/ramundeboda
https://www.hembygd.se/ramundeboda


Till er föräldrar 
Även småsaker kan utmana föräldraskapet rejält ibland och då kan det kan vara bra att veta 

att det finns någon att vända sig till om man behöver råd och stöd. Det måste inte vara 

allvarliga saker. Det kan t e x handla om småkonflikter i vardagen. Det kan vara skönt att få 

bolla med någon utomstående som inte dömer dig, men som kan ge dig lite stöd och pepp 

som förälder. 

På familjecentralen kan du få hjälp med allt som rör barn mellan 0-18 år  

https://kommun.laxa.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Familjecentralen/Foraldrar-med-barn-7-18-ar.html 

 

 

Är du orolig över din tonåring? Får du frågor om att köpa ut alkohol? 

Här kan du som förälder hitta fakta och tips på hur du kan prata om alkohol med din 

tonåring. 

Kom ihåg! Ibland är ett nej det finaste du kan ge. 

https://www.iq.se/tonarsparloren/ 

 

 

 

FAMILJECENTRALEN 

Vi bedriver vår öppna förskoleverksamhet för de yngre barnen ute i olika lekparker just nu. 

Var vi befinner oss hittar du på vår facebooksida Killevippen och på instagram 

familjecentralenlaxa 

https://kommun.laxa.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Familjecentralen.html 

https://kommun.laxa.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Familjecentralen/Foraldrar-med-barn-7-18-ar.html
https://kommun.laxa.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Familjecentralen/Foraldrar-med-barn-7-18-ar.html
https://kommun.laxa.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Familjecentralen/Foraldrar-med-barn-7-18-ar.html
https://www.iq.se/tonarsparloren/
https://kommun.laxa.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Familjecentralen.html


VAD GÖR DU PÅ SOMMARLOVET OCH HUR MÅR DU? 

 

Lov betyder inte glädje för alla. Som barn och ungdom kan det vara bra att veta att det finns 

hjälp att få om man mår dåligt på något sätt. På kommunens hemsida finns information och 

länkar till olika hjälporganisationer eller telefonnummer när det gäller mer akuta ärenden. 

https://kommun.laxa.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Barn-och-unga.html 

 

Kom igår att du alltid kan prata med personal på skolan eller i Allaktivitetshuset om du 

känner oro inför lovet eller mår dåligt över något. De kan hjälpa dig vidare. Du har rätt att 

må bra! 

 

Tonåring? Är det fest på lovet?  

Blir du ofta svartsjuk på din flick-/pojkvän?  
 

Alkoholskador, det vill säga jobbiga grejer som händer på fyllan, har minskat de senaste åren 

bland minderåriga. Alltså unga under 18 år. Om fler föräldrar, syskon och kompisar låter bli 

att köpa ut kan siffrorna fortsatt bli ännu bättre. Kom ihåg! Ibland är ett nej det finaste du 

kan få. 

https://hejdaalkoholskador.se/ 

 

Våld i nära relation förekommer även i tonåren. Du har rätt att vara trygg och må bra i ditt 

förhållande. Fysiskt och psykiskt våld är aldrig okej! 

https://ungarelationer.se/svartsjuka-ar-inte-romantiskt  

 
 

https://kommun.laxa.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Barn-och-unga.html
https://hejdaalkoholskador.se/
https://ungarelationer.se/svartsjuka-ar-inte-romantiskt


Fler länktips för en bättre folkhälsa: 
 

https://generationpep.se/sv/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo/ 

 

Sköt om din hälsa i sommar och var inte rädd för att be om hjälp om du eller någon i din närhet 

inte mår bra. 

 

 

 

 

Har du frågor om programmet, kontakta  
 

Sanna Söderström 

Föreståndare Allaktivitetshuset / 

Kultur och Fritidskonsulent  

Tfn: 070-640 72 22 

E-post: sanna.soderstrom@laxa.se 

 

Har du frågor om aktiviteterna vid Allaktivitetshuset, kontakta 
 

Sanna Jäder eller Mikaela Aksu 

Fritidsledare Allaktivitetshuset 

Tfn: 0584- 47 33 30 

Mobil: 070-241 43 78 

Epost: sanna.jader@laxa.se 

E-post: mikaela.aksu@laxa.se 

 

 

Besök gärna vår facebooksida: Allaktivitetshuset Laxå 

Eller vår Instagram: allaktivitetshuset_laxa 

 

https://generationpep.se/sv/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo/
mailto:sanna.soderstrom@laxa.se
mailto:sanna.jader@laxa.se
mailto:mikaela.aksu@laxa.se


 

 

 

 

 

önskar dig ett härligt 

 

 


