
Höstens Fritidsaktiviteter 2018 

 

för 

”Omsorgen om personer med funktionsnedsättning” 

i Lessebo Kommun: 

 

 

Fotboll: 

Denna höst kommer vi att spela fotboll inomhus. Varannan tisdag i 

Kvarndammskolans B- hall i Hovmantorp. Fotbollen är klockan 18,00- 19,00 

Följande datum: 

2 oktober 

16 oktober 

30 oktober 

13 november 

27 november 

 

Det finns möjlighet att duscha och byta om efteråt. Ledare är Malin och 

Matilda. Fotbollen är gratis! 

 



September: 

 

 

30 sept går vi en promenad och lagar soppa tillsammans. Vi ses på Odengatan 1 

i Lessebo, kl: 11- 15. Anmälan till Linda krävs, senast 27 sept. Kostnad 50 kr. 

 

 

Oktober: 

 

 

11 okt så grillar vi vid Lionstugan. Var och en tar med det man vill grilla. Vi ses 

där, kl: 17:30. Ta kläder efter väder. Vi kommer att vara ute. 

 

 

 

24 okt spelar vi Bingo. Det finns frallor, kaffe och te att köpa till 

självkostnadspris. Vi ses på Odengatan 1 i Lessebo, klockan 17:30. 

En och annan liten vinst delas ut ☺ 

 

 

 



November: 

 

7 nov är det kladdkakans dag. Det firar vi med att baka kladdkaka ihop. Vi ses 

på Odengatan 1 i Lessebo, klockan: 17:30. Kostnad 25 kr. Anmäl till Linda att du 

kommer senast 5 nov. 

 

 

 

 

21 nov så går vi tipsrunda. Vi ses vid Laxsjön i Skruv klockan 17:30. Vi går runt 

sjöarna.  Kläder efter väder. Skulle det bli regnigt så hör av er till Linda om ni 

tvekar på om det blir tipspromenad. Gratis! 

 

 

 

 

 

 

 



December: 

 

5 dec så har vi en skaparkväll. Vi ses på Odengatan 1, klockan 17:30. Vi 

julpysslar främst i naturmaterial. Låt fantasin flöda. Ta med en frukt så har vi 

fruktstund tillsammans. Gratis! 

 

 

  

 

 

 

 

12 dec så har vi Luciamingel med julmusik. Lite snittar och alkoholfritt bubbel. 

Vi ses på Odengatan 1, klockan 17:30. Anmälan till Linda senast 8 december. 

Vill du vara klädd till Lucia, tärna eller tomte. Så går det bra. Utlovar inget 

luciatåg. Kostnad 50 kr. 

 



Vi jobbar för att kunna erbjuda nya aktiviteter 2019. I februari planeras det för 

isfiske. Så vi hoppas på en vinter med bra is. 

 

Finns det intresse för en aktivitet med övernattning under våren? 

 

I så fall måste vi bli minst 16 personer för att kunna genomföra den. Tanken är 

att i så fall att sova i en kåta och göra aktiviteter ihop ute. Under tex. en fredag 

kväll till lördag eftermiddag. Det är handikappanpassat.  

Detta sker i så fall till självkostnadspris som kommer ligga på ca 750- 1000 kr/ 

person. 

Är du intresserad så tar Linda emot anmälningar under oktober månad. Blir vi 

16 st så jobbar vi vidare på denna idé. 

 

Anmäl ditt intresse till: 

linda.sandberg@lessebo.se 

 

Ska vi boka en helg så måste vi veta att vi kan genomföra denna aktivitet. Dels 

så innebär bokningen en bindande kostnad och så är det planering med 

personal som måste ordnas. 

 

Vi välkomnar kontaktpersoner och ledsagare till våra fritidsaktiviteter. 

 

Mvh: 

Linda Sandberg 

linda.sandberg@lessebo.se 

0478- 125 93 
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