
Vi vill gärna att du hör av dig till oss om ditt barn har behov av något särskilt stöd för att delta i 
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Höstlov 2022 
28 oktober – 6 november 

 

 
 

 

För alla barn F-9. Aktiviteterna är gratis! 
 

 
 
 

http://www.torsas.se/hostlov


Vi vill gärna att du hör av dig till oss om ditt barn har behov av något särskilt stöd för att delta i 
aktiviteten. Det ger oss möjligheter att förbereda oss och i möjligaste mån anpassa aktiviteten på 
bästa sätt. Se www.torsas.se/hostlov för eventuella uppdateringar. 

Biblioteket 
 

Hela veckan: Låna en bok du vill läsa, och få en legopåse som present! Begränsat 

antal, först till kvarn gäller. Du hittar bibliotekets program i slutet av foldern och 

även under respektive dag. Ring eller mejla oss gärna om du undrar över något: 

Telefon: 0486-333 70, biblioteket@torsas.se. 

 

Öppettider 

 

Måndag-torsdag 10.00-18.00 

Fredag  10.00-17.00 

Lördag  10.00-13.00 (lördag vecka 44 stängt - helgdag) 

 

 

 

Aktiviteter på Torsås fritidsgård 
 

Torsdagen den 27 oktober: Öppet till kl. 15.00 på grund av förberedelser inför 

marknadsröjet. 

Fredagen den 28 oktober: Marknadsröjet 2022 kl. 16.00-24.00. 

Onsdagen den 2 november kl. 17.00 till torsdagen den 3 november kl. 15.00: 

LAN. 

Torsdagen den 3 november: Mellanstadiekväll kl. 14.30-21.00. Disco kl. 17.00-

21.00. Se affisch i slutet av foldern. 

 

Fredagen den 4 november:  

 

Årskurs 4-6 kl. 14.30-18.30. 

Årskurs 7 och uppåt kl. 14.30-18.30. 

Skräckfilm på Centrumbion kl. 19.00. Mer information senare i programmet. 

Fritidsgården öppnar igen efter bion, runt kl. 21.00.  

 

 

Marknadsröjet 2022 

 

Välkommen till en eftermiddag och kväll med full fart och massor av aktiviteter.  

Kom och rid på den mekaniska tjuren, utmana kompisen på Segwayrace, kör 

simulatorövningar med mera. Det kommer att erbjudas grillad hamburgare, godis 

och läsk/vatten för självkostnadspriser.  
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Målgrupp och tid: Mellanstadiet kl. 16.00-21.00, högstadiet och gymnasiet  

kl. 18.00-24.00. 

Plats: Torsås fritidsgård och Torskolans gympasal. 

Arrangör: Torsås fritidsgård. 
 
 
 

Fryshuset 
 

Fryshuset riktar sin verksamhet till målgruppen 13-25 år. Se program i slutet av 

foldern. 
 

 

 

Gratis bad 
 

Bada gratis i simhallen i Söderåkra.  

 

Tider för gratis bad 

 

Måndag  14.00-20.00 

Onsdag  14.00-20.00 

Fredag 14.00-20.00 

 

Övrigt: Gratis från 0 år till årskurs 9. Vuxen 80 kronor, pensionär 60 kronor. 

 

Obs! Ingen badvakt förekommer. Allt bad sker på egen risk. 

 

 

 

 

Lovet dag för dag 
 
 

Fredagen den 28 oktober 
 

Fryshusets jobbmässa. Se program i slutet av foldern. 
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Lördagen den 29 oktober 
 

Fryshuset: Projektet Tillsammans Torsås kör aktiviteter. Se program i 

slutet av foldern. 

 

 

Söndagen den 30 oktober 
 

Centrumbion visar LasseMajas detektivbyrå - Skorpionens gåta 
 

Ålder: Barntillåten. 

Tid: Kl. 15.00. 

Plats: Centrumbion. 

Arrangör: Centrumbion/Folkets Hus. 

 

Se affisch senare i programmet. 

 

 

Måndagen den 31 oktober 
 

Fryshusöppet. Se program i slutet av foldern. 

 

 

Fritidsbankens PepUp 

 

Fritidsbankens PepUp fortsätter. Vi fyller bilen med utrustning och gör denna 

gång en höstlovsturné i idrottshallarna. Prova på slackline, floorcurling, 

blindfotboll, racket- och bollsporter med mera. Lek i hoppborg, testa hinderbana 

och mycket mer.  

 

Ålder: Vi har utrustning för alla åldrar, 0 år till senior.  

Tid: 10.00-13.00. 

Plats: Bergkvara gymnastiksal. 

Anmälan: Ingen anmälan krävs.  

Kontaktuppgifter: Fritidsbanken i Torsås 0486-334 77, fritidsbanken@torsas.se. 

Övrigt: Allt Fritidsbanken gör är gratis. Vi strävar efter att erbjuda något för alla 

åldrar och funktionsvariationer. Yngre barn i vuxens sällskap.  

Arrangör: Fritidsbanken i Torsås. 

 

http://www.torsas.se/hostlov
mailto:fritidsbanken@torsas.se


Vi vill gärna att du hör av dig till oss om ditt barn har behov av något särskilt stöd för att delta i 
aktiviteten. Det ger oss möjligheter att förbereda oss och i möjligaste mån anpassa aktiviteten på 
bästa sätt. Se www.torsas.se/hostlov för eventuella uppdateringar. 

Tisdagen den 1 november 
 

Lyssna och pyssla 
 

Ålder: Från 6 år och uppåt. 

Plats: Torsås bibliotek. 

Arrangör: Torsås bibliotek. 

 

Mer information i bibliotekets program i slutet av foldern. 

 

 

 

Prova på-padel 
 

Vill du prova på att spela padel? 

 

Ålder: 10-15 år. 

Tid: Kl. 16.00-17.00. 

Plats: Torsås Padelhall. 

Anmälan: Anmälan till BergkvaraTorsåsPadelförening: btpadelforening@gmail.com. 

Uppge för- och efternamn, ålder, telefonnummer och mailadress till en 

vårdnadshavare. Maxantal 12 st. - först till kvarn. 

Kontaktuppgifter: Magnus Carpeson: 070-276 02 00, btpadelforening@gmail.com. 

Övrigt: Inomhusskor är ett krav. 

Arrangör: BergkvaraTorsåsPadelförening. 

 

 

 

Luftgevärsskytte 
 

Luftgevärskytte med elektronisk markering. Möjlighet finns även att testa på 

ståskytte. 

 

Ålder: Från 7 år. 

Tid: Kl. 18.00-20.00. 

Plats: Gullabo Skyttehall (bygdegården). 

Anmälan: Anmälan till Claes Carlsson: 073-083 78 74, torhult@hotmail.com. 

Uppge för- och efternamn, ålder, telefonnummer och mailadress till en 

vårdnadshavare.  

Kontaktuppgifter: Claes Carlsson: 073-083 78 74, torhult@hotmail.se. 

Övrigt: Föreningen tillhandahåller all utrustning. 

Arrangör: Gullabo Skytteförening. 
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Onsdagen den 2 november 
 

Fritidsbankens PepUp 

 

Fritidsbankens PepUp fortsätter. Vi fyller bilen med utrustning och gör denna 

gång en höstlovsturné i idrottshallarna. Prova på slackline, floorcurling, 

blindfotboll, racket- och bollsporter med mera. Lek i hoppborg, testa hinderbana 

och mycket mer.  

 

Ålder: Vi har utrustning för alla åldrar, 0 år till senior.  

Tid: Kl. 13.00-16.00. 

Plats: Torsås sporthall. 

Anmälan: Ingen anmälan krävs.  

Kontaktuppgifter: Fritidsbanken i Torsås 0486-334 77, fritidsbanken@torsas.se. 

Övrigt: Allt Fritidsbanken gör är gratis. Vi strävar efter att erbjuda något för alla 

åldrar och funktionsvariationer. Yngre barn i vuxens sällskap.  

Arrangör: Fritidsbanken i Torsås.  

 

 

Innebandy för låg- och mellanstadiet 
 

Lågstadiet: Innebandyskola med träning, lek och match. 

Tid: Kl. 13.00-14.00. 

  

Mellanstadiet: Innebandyträning, vi delar upp och kör småmålsturnering. 

Tid: Kl. 14.30-16.00. 

  

Plats: Torsås sporthall, A-hallen. 

Anmälan: Ingen anmälan, bara kom och spela. Var ombytt, inomhusskor gäller, 

ha gärna en vattenflaska med dig. 

Kontaktperson: Anna Landtreter, 073-401 71 38. 

Arrangör: Slätafly Flyers Damlag. 

 

 

Fryshuset 

 
Tjejkväll kl.18.00-21.00. Se program i slutet av foldern. 
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HöstlovsLAN 
 

Ålder: Högstadiet och gymnasiet. 

När: Start: Onsdagen den 2 november kl. 17.00, slut: Torsdagen den  

3 november kl. 15.00. 

Plats: Mjölner. 

Anmälan: Obs! Anmälan är stängd. 

Frågor: Kontakta fritidsgården: 0486-333 84. 

Arrangör: Torsås fritidsgård. 

 

Spöken på Olssonska 
 

Ålder: Från 6 år. 

Plats: Olssonska gården. 

Arrangör: Torsås bibliotek. 

 

Mer information i bibliotekets program i slutet av foldern. 

 

 

Torsdagen den 3 november 
 

Luftgevärsskytte 
 

Luftgevärskytte med elektronisk markering. Möjlighet finns även att testa på ståskytte. 

 

Ålder: Från 7 år. 

Tid: Kl. 18.00-20.00. 

Plats: Gullabo Skyttehall (bygdegården). 

Anmälan: Anmälan till Claes Carlsson: 073-083 78 74, torhult@hotmail.com. 

Uppge för- och efternamn, ålder, telefonnummer och mailadress till en 

vårdnadshavare.  

Kontaktuppgifter: Claes Carlsson: 073-083 78 74, torhult@hotmail.se. 

Övrigt: Föreningen tillhandahåller all utrustning. 

Arrangör: Gullabo Skytteförening. 

 

Halloweendisco  
 

Ålder: Årskurs 4-6.  

Tid: Kl. 17.00-21.00.  

Plats: Torsås fritidsgård.  

Övrigt: Halloweentema - bäst utklädda vinner pris! Se affisch i slutet av foldern. 

Arrangör: Torsås fritidsgård. 
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Fredagen den 4 november 
  

Centrumbion visar Feed 

 
Ålder: Tillåten från 15 år, från 11 år i vuxet sällskap. Om du går via fritidsgården 

gäller 11-årsgränsen. 

Tid: Kl. 19.00. 

Plats: Centrumbion. 

Anmälan: Behövs inte men för att vara säker på att få plats, anmäl dig på Torsås 

fritidsgård senast fredagen den 4 november kl. 16.00. 

Kontaktuppgifter: Torsås fritidsgård: 0486 333 84. 

Arrangör: Centrumbion/Folkets Hus. 

 

Se affisch i slutet av foldern. 

 

 

Fritidsbankens PepUp 

 

Fritidsbankens PepUp fortsätter. Vi fyller bilen med utrustning och gör denna 

gång en höstlovsturné i idrottshallarna. Prova på slackline, floorcurling, 

blindfotboll, racket- och bollsporter med mera. Lek i hoppborg, testa hinderbana 

och mycket mer.  

 

Ålder: Vi har utrustning för alla åldrar, 0 år till senior.  

Tid: Kl. 10.00-13.00. 

Plats: Söderåkra gymnastiksal. 

Anmälan: Ingen anmälan krävs.  

Kontaktuppgifter: Fritidsbanken i Torsås 0486-334 77, fritidsbanken@torsas.se. 

Övrigt: Allt Fritidsbanken gör är gratis. Vi strävar efter att erbjuda något för alla 

åldrar och funktionsvariationer. Yngre barn i vuxens sällskap.  

Arrangör: Fritidsbanken i Torsås.  

 
Lördagen den 5 november 
 

Fryshuset: Melvin&Villys Hellkväll. Se program i slutet av foldern. 

Fryshuset: Projektet Tillsammans Torsås kör aktiviteter. Se program i slutet av 

foldern. 
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Söndagen den 6 november 
 

Centrumbion visar Eldsjäl 

 

Ålder: Barntillåten. 

Tid: Kl. 15.00. 

Plats: Centrumbion. 

Arrangör: Centrumbion/Folkets Hus. 

 

Se affisch i slutet av foldern. 

 

 

 

Bra att veta & tänka på 
 

✓ Allt är gratis om inget annat anges. 

 

✓ Aktiviteterna riktar sig till barn i årskurs F-9 om inget annat anges. 

 

✓ Alla barn är välkomna till arrangemangen i detta program. Vi vill gärna att du 

hör av dig till oss om ditt barn har behov av något särskilt stöd för att delta i 

aktiviteten. Det ger oss möjligheter att förbereda oss och i möjligaste mån 

anpassa aktiviteten på bästa sätt. 

 

✓ Vid respektive aktivitet finns det kontaktuppgifter. Om du har generella frågor 

gällande programmet, kontakta Anders Adelgren: anders.adelgren@torsas.se, 

0486-333 82. 

 

✓ Om anmälan krävs, tänk på att anmäla dig i tid om du vill vara med. 

 

✓ Om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du 

inte komma utan stanna hemma. 
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Läslov på biblioteket 
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Läslov på biblioteket (forts.) 
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