SOMMARLOVSPROGRAM-HALLSBERG

Här får du tips på en rad olika aktiviteter under sommarlovet!

ALLÉBADET
Öppettider:
Under sommarlovet har Allébadet öppet:
Torsdag 9 juni-fredag 17 juni
Måndagar			
Tisdag-torsdag		
Fredag			
Lördag-söndag 		
Vuxensim mån-fre		
Vuxensim tis-tors		

Stängt för reparation
10.00-19.40
10.00-19.00
10.00-19.40
10.00-15.40
06.30-08.30
19.00-19.40

Stängt midsommarafton fredag 24 juni och
midsommardagen lördag 25 juni.
VIKTIGT! Barn under 10 år (eller över 10 år och ej
simkunnig) badar alltid i vuxet sällskap. Medföljande
vuxen måste vara simkunnig och ombytt i badkläder.

SOMMARKORT
Med sommarkortet får barn 7-16 år fri tillgång
till badet när det är öppet under perioden
18 juni-17 augusti 2022.
Kortet säljs i Alléhallen från och med 18 juni.
Kostnad: 159 kr (7-16 år)
Ungdomar från 17 år och vuxna 259 kr
Barn 0-6 år går in gratis.
För allmänna priser och information om
gym med mera kontaktar du kassan på
telefon: 0582-68 53 75 eller går in på:
www.hallsberg.se/allehallen
Arrangör: Hallsbergs kommun
Plats: Allébadet, Alléhallen, Hallsberg

MIDSOMMARFIRANDE
FÖR HELA FAMILJEN

Gratis!

Hallsbergs Hembygdsförening anordnar
traditionsenligt midsommarfirande vid
Hembygdsgården i Werners backe.
Datum & tider:
Torsdag 23 juni klär vi midsommarstången
tillsammans med start 14.00. Tag gärna med
dig blommor och blad.
Midsommarafton 24 juni 14.00-16.00
Vi börjar med att resa midsommarstången
och sedan dansar vi traditionella danser,
leker och sjunger under ledning av musiker
och sångpedagog.
Kaffeservering och lotteri finns på plats.
Tag gärna med filt eller något att sitta på.

Sago- och rörelsestig
Hallsbergs Hembygdsförening anordnar en
sago‐ och rörelsestig vid Stocksättersgården,
Werners backe. Sago‐ och rörelsestigen finns
vid hembygdsgården och är tillgänglig hela
dygnet. Passar för barn 3-10 år.
Arrangör: Hallsbergs Hembygdsförening
Kontakt: Yngve Sundell. Tel 0582‐128 81

NATURRESERVAT

BESÖK YOUMP

Tänk på att du inte får skräpa ned eller elda
var som helst och att du måste vara försiktig så du inte stör natur och djurliv.

Följ med Hallsbergs gymnastikförening till
Yoump!

I Hallsberg finns det 2 stycken naturreservat. Mer information om dessa och fler
naturreservat i kommunen hittar du på:
www.visithallsberg.se

Stocksätterskogen

Gratis!

Visste du att det finns ett naturreservat i
Hallsberg? Det ligger nära Hallsbergs hembygdsgård och Stocksätterskolan.

Tomta hagar
På cykelavstånd från centrala Hallsberg
ligger Tomta hagar som är ett perfekt ställe
att ta med sig picknick ihop med familj och
vänner.

I centrala Hallsberg ligger Bergööska huset.
Där finns bland annat en stor modelljärnväg
över Hallsbergs bangård med mängder av
rullande tåg, roliga detaljer, självgående bilar, med mera. Här finns också ett museum,
och café där vi säljer fika och glass samt
årets sommarutställning.

Gratis!

Datum och tid: onsdag 3 augusti eller
torsdag 4 augusti
Avresa från Hallsberg 16.30, åter i Hallsberg
19.30. Vi hämtar och lämnar vid Långängsskolan och Stocksätterskolan och är 2 ledare
som följer med med varsin bil.
Ålder: 10-13 år
Anmälan: Anmäl dig
senast 30 juli till: event.hgf@telia.com
Ta gärna med en vattenflaska.
Örhängen behöver antingen plockas ur eller
tejpas innan man får börja hoppa.
Arrangör: Hallsbergs Gymnastikförening
Kontakt: Frågor besvaras endast via
e-post: event.hgf@telia.com

MOTIONSSPÅR
Stocksätterspåret

2,5 km med belysning
Start: vid Stocksätterskolan

Öppettider:
28 juni -14 augusti, tis-sön, 10.00-17.00
Det är gratis för barn och unga upp till 16 år.
(Vuxna 70 kr, pensionärer 50 kr).

Långängsspåret

Arrangör: Hallsbergs kommun
Plats: Östra Storgatan 5, Hallsberg
Mer information:
www.hallsberg.se/bergoos

Arrangör Hallsbergs kommun
Mer information och kartor över spåren
hittar du på:www.hallsberg.se
(sök på motionsspår i sökrutan)

2,5 km med belysning
Start: vid orienteringsklubbens klubbstuga
på Korsbergsgatan 3.

PROVA-PÅ-KONSTSIMKOLLO

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Prova-på-konstsimskollot vänder sig först
och främst till barn mellan 5-9 år. Kom och
lär dig
grunderna i världens roligaste sport på ett
lekfullt sätt. Vi bjuder på vatten- och landträning, lek samt mellis. Anmäl dig till ett eller båda kollon. Obs! Om barnet inte är helt
simkunnigt behöver en vuxen följa med och
vara med i vattnet hela tiden.

Sommar i stora parken

Plats: Alléhallen, Södra Allén 6 Hallsberg
Datum:
Kollo 1: Måndag 27 juni till fredag 1 juli
Kollo 2: Måndag-fredag 13-17 augusti
Tider under kollot
8:00 			
8:30-10:00 		
			
10:00-10:40 		
10:45-12:15 		
12:30
		

Samling i entrén
Träning i vattnet
med paus
Mellis och ombyte
Uteträning och lek
Slut

Gratis!

I sommar kommer Öppna förskolan Hallsberg
finnas på lekplatsen i Stora parken i
Hallsberg på norra sidan om järnvägen nära
Stocksätterskolan måndagar och onsdagar.
Se karta bredvid.
Vi erbjuder lekmaterial, aktiviteter och finns
tillgängliga för att prata om stort och smått.
Glöm inte att ta med eget mellanmål!
Vi finns på plats i parken vecka 25-34
(20 juni -24 augusti)
Måndagar 9.30-12.00
Onsdagar
9.30-12.00
Arrangör: Hallsbergs kommun
Kontakt: 0582-68 50 17 eller 0582-68 60 51
Instagram: hallsbergsfamiljecentral
Facebook: Hallsbergs familjecentral

Anmälan: Via sms till 073-03 02 749. Sista
anmälningsdag: söndagen den 15 juni
OBS! Begränsat antal platser max 20 barn
per period, först till kvarn gäller.
Arrangör: Hallsbergs Artistic Swimming IF
Kontakt och information: Helena Kuksa,
073-030 27 49,
hallsberg.artistic.swimming@gmail.com

UTEGYM
Använd kroppen i naturen för träning
I Hallsberg finns ett utegym i Hallsberg vid
HOK-stugan, Korsbergsgatan 3.
Vid Ekoparken nära Sydnärkehallen finns
även en hinderbana som är perfekt för dig
som vill träna kondition, styrka och balans
genom att klättra, krypa och hoppa.
Arrangör: Hallsbergs kommun
Läs mer om gymmen och hinderbanan på
www.visithallsberg.se

BADPLATSER
Det finns flera olika sjöar i Hallsbergs
kommun man kan bada i
På www.visithallsberg.se under
aktiviteter/badplatser hittar du information
om olika badplatserna samt karta med olika
sjöar utmärkta.

HALLSBERGS BIBLIOTEK
Ordinarie öppettider
Gäller fram till söndag 26 juni
Måndag-tisdag			
Onsdag-fredag			

Gratis!
11.00-19.00
11.00-17.00

Avvikande tider:
Måndag 6 juni (Nationaldagen)
STÄNGT
Torsdag 23 juni			
11.00-15.00
Fredag 24 juni (midsommarafton) STÄNGT

Sommaröppettider:

Gäller från 27 juni till och med 21 augusti
Måndag-onsdag			
11.00-17.00
Torsdag-fredag			
11.00-15.00

Sommarlånetid

UNGDOMSGÅRDEN
SOLROSEN
Fest på gården!

Gratis!

Datum & tid: Måndag 13 juni 15.00-20.00
Vi samlas för skolavslutningsfest med
grillning, musik, lek, spel och massor av kul!
Plats: Stocksätterskolan/spontanidrottsplatsen
Ålder: 8-15 år.

Sommarlovsaktiviteter
Datum & tid: 14 juni-4 juli och 10-19 augusti

Extra lång lånetid under
sommaren! Låna böcker (från och med 30
maj) och lämna tillbaka vecka 33 när skolan
börjar igen till hösten.

Dessa dagar gör vi olika utflykter!
Till exempel till Örebro stadspark, fisketurer
Kumlabadet, gemensamma promenader,
cykelutflykter, midsommarfirande och
gokartresa till motorstadion i Örebro.

Läsugglan

Plats: Vi samlas vid Verdandi på Stocksätterskolan 13.00 och återvänder cirka 18.00.

Läs 5 böcker och få en bokpresent! Startar
måndag 13 juni och håller på hela sommarlovet!

Sommarboken

Bibliotekets klubb för dig mellan 8-12 år som
gillar böcker, läsning och pyssel.
Hämta din sommarboken-påse på:
Hallsbergs Bibliotek: 15 juni-23 juni
(Se öppettider till vänster)

Pysselvagn

Pysselvagnen på Hallsbergs bibliotek står
framme under lovet.
Kontakta/besök biblioteket
Telefon: 0582-68 53 63
E-post: biblioteket@hallsberg.se
Hallsbergs bibliotek: Västra Storgatan 10
Instagram: hallsbergsbibliotek
Facebook: Hallsbergs bibliotek

Ålder: 6-15 år. Begränsat antal platser! 1-2
minibussar och minst 2 ledare/dag kommer
att vara med. Barn under 9 år måste ha
vuxen med sig. Barn mellan 9-13 år måste
ha lov av vårdnadshavare att följa med.
Vuxna får gärna följa med som ledare. Deltagarna kommer vid behov delas in i mindre
grupper.
Kontakta Verdandi för frågor och mer
information om platser och vilka dagar de
olika aktiviteterna sker.
Arrangör: Verdandi-solrosen
Kontakt: Sedin Keljalic
070-789 20 34
sedink@hotmail.com

SPEKTRUM BIO

Lightyear

Jurassic World: Dominion

Datum & tid Söndag 19 juni 16.00
Ålder Från 7 år
Entré 80 kr

Datum & tid Söndag 12 juni 18.30
Ålder Från 11 år. Entré 100 kr

Eldsjäl - Premiär!
Datum & tid: Fredag 12 augusti 16.00
Ålder: från 7 år
Till den här filmen har vi ett begränsat antal
gratisbiljetter. Först till kvarn gäller.
Du kan hämta ut max 3 biljetter i förväg på
Hallsbergs bibliotek (gäller endast filmen Eldjsäl)
Se bibliotekets öppettider på sidan 6.
Du kan även köpa biljetter på plats.
Arrangör: Folkets hus Hallsberg 		
Kontakt: 0582 -61 18 38
Plats: Spektrum Bio, Södra Allén 14 Hallsberg
Biljetter säljs på plats innan bion
Betalning: Kort eller kontant, ej swish
Snacks och dricka finns att köpa på plats!

Gratisbiljetter

STÖD OCH HJÄLP
Som barn och ungdom kan det vara
bra att veta att det finns hjälp att få om
man mår dåligt på något sätt. På skolan
kan du vända dig till skolsköterska, kurator eller lärare. Här är några länkar där
du kan få hjälp och stöd utanför skolan.

BRIS
Ring, mejla eller chatta med BRIS
Här kan du upp till 18 år prata med en
kurator, eller prata med andra unga i Forum.
Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. Välkommen!

Barn- och familjeenheten i
Hallsberg
Familjeenheten riktar sig till dig som är barn
eller ungdom i åldern 0-20 år, samt till familjen.Du når oss genom att ringa kommunens
kontaktcenter på telefon 0582-68 50 00.

Information och tips på hur du
som förälder kan vara en bra förebild:
https://hejdaalkoholskador.se
https://www.iq.se/
https://www.iq.se/tonarsparloren/

Fler länktips för en bättre folkhälsa:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
rokfrimiljo/
https://generationpep.se/sv/

Ungdomsmottagningen i
Hallsberg
Träffa oss gärna digitalt i appen ”ungdomsmottagningen Örebro” (Bank-ID krävs) eller ring:
019-602 67 30. För mer information sök på
nätet: ”Ungdomsmottagningen Hallsberg”.

UMO.se - om sex, hälsa och relationer

UMO är en webbplats för alla som är mellan
13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om
kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
Sveriges alla regioner är med och betalar för
UMO.

MIND

Här hittar du organisationer och jourer som
kan hjälpa.

Digifritids

är en trygg och säker plats för dig som barn
att vara på digitalt. En plats där du som går på
fritids eller fritidsklubb kan
utforska och upptäcka, få inspiration till
roliga rörelser och få kontakt med trygga
vuxna om du behöver någon att prata med.
Vi som står bakom sidan är Rädda Barnen och
Generation Pep.

