
Sommarlov
i Lessebo kommun 2018

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.

Det finns några ströplatser kvar, anmäl via vår sida så får du besked om plats finns 
plats i önskat steg. 

 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.

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

 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 9/6.  
Ange ditt barns för-och efternamn samt ditt eget namn samt telefonnummer och ev. 
antal syskon. Har du frågor, skicka epost till Kultur- och fritid eller ring 0478-125 00.

Vi hämtar barn + ansvarig vuxen (syskon i mån av plats) på uppsamlingsplatsen: 
Skruv: vid Björkskolan (Parkvägen 7). Hämtning kl. 9.00 , lämning kl. 14.15. 
Hovmantorp: vid Kvarndammskolan (Parkeringen mot Storgatan). Hämtning kl. 
9.25, lämning kl.13.50. 
Lessebo: vid Bikupan, efter matsalsbyggnaden vid gräsplanen innan Kostavägen. 
Hämtning kl. 9.40,  lämning kl.13.35. 
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.

simundervisning med  
solvändans simförening.



Glasrikets Kägelklubb bjuder på prova-på-bowling och fika för barngrupper 6-12,
13-15 år. Deltagande ger ett supportmedlemskap i Glasrikets Kägelklubb gällande i 
ett år! 

Bowlingen leds av instruktör från kägelklubben som 
även informerar om sin verksamhet. Ingen föranmä-
lan krävs, drop-in gäller. Välkomna! 

 DATUM
19/6, 20/6, 26/6, 27/6

 TID 
6-12 år: 12.00–13.30, 13-15 år: 14.00–15.30  

sommarbowling.

8 juli och 9 juli kl 13-17 är ni välkomna till Lessebo Gymnasieskola. Här kommer att 
finnas tillfällen att kunna leka och ha roligt med siffror i form av Rubiks kub, olika spel, 
pussel, kortspel, m.m. Det är drop-in, alla är välkomna!

 TID OCH DATUM
8/7 samt 9/7 klockan 13.00-17.00 med drop-in

 KONTAKT 
Ahmed Jameel Hemoudi 070-1447545

magiska matte
– kom och lek med siffror.



Tillfälle för barn och ungdomar att vara på sjön. Hovmantorps Segelsällskap guidar 
dig. Inga förkunskaper krävs, enda kravet är att kunna simma 200 meter, eller att 
medföljande förälder tar ansvar för sitt barn. 

Alla deltagare får medlemskap i Hovmantorps Segelsällskap och nya medlemmar får 
en klubb-t-shirt.

 DATUM OCH TID  
25-29/6  1,5 timmes pass som startar 09.30, 11.30, 13.30, 15.30. 
13-17/8  1,5 timmes pass som startar 09.30, 11.30, 13.30, 15.30.  

 PLATS
Sågviken, Hovmantorp

 KONTAKT
Anders Karlsson, 070-305 75 44, sail@hovmantorp.nu 

segling, paddling och rodd.

familjeföreställning.
Smålandsoperan har nöjet att erbjuda 
familjeföreställningen (4-12 år) Sagobagaren. 

Kom och var med och lös mysteriet med 
Sagobagarens försvunna ingredienser. 

En interaktiv föreställning på 40 minuter som 
bygger på sånger av Alice Tegnér. 

Välkomna!

 DATUM, TID OCH PLATS
Lessebo Folkets Hus
Tisdagen 31/7 11.00–11.45

Hovmantorps Folkets Hus
Tisdagen 31/7 15.00–15.45



biblioteket i sommar.

Öppettider
HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO 
Telefon 0478-125 66

Måndag, tisdag  10 - 18 
Onsdag, torsdag, fredag 10 - 16 
Lördag   10 - 13 
(Fredag, lördag 19-20 juni stängt)

Sommaröppet 25 juni-19 augusti: 
Måndag, tisdag  11 - 18 
Onsdag, torsdag, fredag 10 - 15 
 

HOVMANTORPS BIBLIOTEK 
Telefon 0478- 128 08

Måndag, tisdag  13 - 18 
Onsdag   13 - 16 
Torsdag   10 - 16 
Fredag   13 - 16 
(Fredag 19 juni   stängt)

Sommaröppet 25 juni-19 augusti: 
Måndag, tisdag  14 - 18 
Onsdag, torsdag  10 - 12 
Fredag   13 - 16 
 

Sommarbiblioteket är där barn och unga är. Mellan 
18 juni – 13 juli kommer biblioteket att dyka upp 
på badplatser, på gator och i parker runtom i hela 
kommunen. Här träffar du sommarbibliotekarierna 
Lisa och Martin som sprider läsglädje. 

För att få information om var sommarbiblioteket är 
och gör följ Lessebo bibliotek på Facebook.

Sommarboken och 
Sagosommar
Sommarboken och Sagosommar är två 
läsfrämjande aktiviteter för barn och unga under 
sommarlovet. Sommarboken är för dig mellan 6-18 
år. Läs eller lyssna på böcker och fyll i ett läshäfte. 
Alla som deltar får en bokgåva i slutet av sommaren. 

För mindre barn mellan 0-6 år erbjuder vi Sagosommar. Det fungerar likadant, men då 
är det en vuxen som läser för barnet istället. Håll utkik efter våra läshäften som finns att 
hämta på biblioteken från och med skolavslutningsveckan.

Lisa och Martin sprider läsglädje under 
sommaren!

KOSTA BIBLIOTEK 
Telefon 0478-128 12

Tisdag   15 - 18 
Torsdag   14 - 17

Sommaröppet 25 juni-19 augusti: 
Torsdag   14 - 17

 

SKRUVS BIBLIOTEK
Telefon 0478-128 10

Måndag   15 - 19 
Onsdag   15 - 18

Sommaröppet 25 juni-19 augusti: 
Onsdag   14 - 17

Röda dagar har vi stängt. Dag innan röd dag och vid 
storhelger kan öppettiderna vara något begränsade.



Välkommen att testa på cirkus. Två instruktörer med genomgång och show där red-
skapen presenteras under cirka 20 minuter, därefter får barnen prova på. Välkomna!

Drop-in, ingen anmälan krävs. Vid regn används reservplatserna.  

 DATUM, TID OCH PLATS
Hovmantorp, Gökaskratts camping
Måndag 16/7 klockan 10.00-12.00 (reservplats: Kvarndammskolans gymnastiksal)

Lessebo camping
Måndag 16/7 klockan 14.00-16.00 (reservplats: Lessebo sporthall) 

Kosta camping
Tisdag 17/7 10.00-12.00 (reservplats: Lustigkullaskolans gymnastiksal)

Skruv camping
Tisdag 17/7 14.00-16.00 (reservplats: Björkskolans gymnastiksal)

 INFORMATION
Cirkusskolan är en förening som startade 1985 och finns i Malmö. 
www.malmocirkusskola.nu

cirkusskola.



film och fotoklubb.
Prova på att vara press- och naturfotograf 
under sommarlovet. Lär dig att se bilden 
och lär dig att göra enklare bildbehand-
ling. Vi kommer att dokumentera händel-
ser, företag, idrott och natur samt lyfta 
fram det som är lite extra i kommunen. 
Medlemskap i fotoklubben ingår.

Fotoklubben har sitt högkvarter under 
ena läktarhalvan i Allhallen, Hovmantorp. 
I de fyra tätorterna kommer det att finnas 
tillgång till att låna kamera, minneskort och att redigera bilderna i en dator. Utvalda 
bilder kommer att publiceras på nouw.com/hovmantorp

 KONTAKT
Anders Karlsson, 070-305 75 44, foto@hovmantorp.nu 

Rädda Barnen arrangerar en ambulerande lekpark i sommar. Lekparken kommer 
att dyka upp på lördag eller söndag under perioden 30/6-9/8 vid badstranden eller 
Odengatan i Lessebo, beroende på väder. Vi bjuder på fika och så har vi sommar-
kul. 

Närmare information var lekparken dyker upp kan man hitta på Rädda Barnens 
Facebook, eller Lessebo kommuns evenemangsguide.

 KONTAKT
Kontakta Abdalarhman Hamid 072-7650384 för mera information.

familjekul på stranden.
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Vi önskar dig ett 
jätteskönt och 

roligt sommarlov!

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




