
summerdayssummerdays  
2021

Sommarlovsaktiviteter för alla barn och unga 
i Torsås kommun, årskurs F-9

Om du känner dig sjuk med symtom 
som snuva, hosta eller feber ska du inte 
komma utan stanna hemma. Det ska 
vara tryggt att komma till våra aktiviteter.



Alla barn i Torsås kommun 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.

Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta 
eller feber ska du inte komma utan stanna hemma. Det 
ska vara tryggt att komma till våra aktiviteter.

Följ gärna Fryshuset, Fritidsgården och 
ungdomssupporten på Facebook och instagram 
för färska uppdateringar om vad som händer i sommar



Program
Pysselpåse .... s.4 
Padelskola.... s.5 
Skrivarworkshop.... s.6 
Minecraft Online Workshop med hemkodat.... s.6-7
Väsensvandring.... s.7 
Spela och sjung i band....  s.8
Fryshuset, fritidsgården, ungdomssupport.... s.9
Ridning i sommar.... s.9
Böcker och bad hela sommaren.... s.10
Bibliotekets öppettider.... s.11
Kartongkvarter, hur ser Torsås ut om 50 år.... s.12 
Utflykt till Örarevet med motorbåt....  s.13,16 
Spontanfotboll.... s.14,17
Fototävling i Bergkvara på Instagram.... s.15 
Orientering i Bergkvara samhälle .... s.15
Summerpaint.... s.18-19
Filmer.... s.20-21



Fredagen den 11 juni
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Pysselpåse med bokbinderi-material

Från 8 år, släpps 11/6 och kan hämtas på Torsås bibliotek.
Begränsat antal, först till kvarn gäller
Kontakt: 0486-333 70 eller biblioteket@torsas.se 
 

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.



Måndagen den 14 juni -
torsdagen den 17 juni 
Padelskola

Vill du prova på att spela padel? Eller har du redan börjat spela och vill 
finslipa på din teknik? Nu finns möjlighet att gå padelskola i Bergkvara. 
Skolan är vid tre tillfällen med träning en timme vid varje tillfälle. Skolan 
avslutas sedan med en turnering på 1,5 timme.  

Målgrupp: Årskurs F-9 
Tider: 
F-3: Måndag 14/6 - onsdag 16/6 kl.14.00-15.00 samt torsdag 17/6 
kl.14.00 - 15.30

Åk. 4-6: Måndag 14/6 - onsdag 16/6 kl.15.00-16.00 samt torsdag 17/6 
kl.15.30 - 17.00

Åk. 7-9: Måndag 14/6 - onsdag 16/6 kl.16.00-17.00 samt torsdag 17/6 
kl.17.00 - 18.30
 
Plats: Bergkvara Padel 

Anmälan görs av vårdnadshavare till info@bergkvarapadel.se senast 
söndagkväll, 13/6. Uppge barnets för- och efternamn, barnets ålder, 
telefonnummer och mailadress till en vårdnadshavare. OBS! Begränsat 
antal platser, först till kvarn gäller.
 
Övrigt: Ha med ombyteskläder, inomhusskor är ett måste. Racket 
finns att låna, ta med dig om du har eget. Ta gärna med vattenflaska. 
Kontaktpersoner: Lars Hammarstedt 070-222 67 79.
 
Arrangör: Bergkvara Padel 

Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte 
komma utan stanna hemma. Det ska vara tryggt att komma till våra aktiviteter.
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Skrivarworkshop ”Skriv din stund på jorden” med regionförfattare 
Anna Winberg-Sääf och skolbibliotekarie Anna Meyerhöffer.

Kom och skriv din berättelse, en dikt, en tanke eller varför inte en låttext. 
Din text kan bli en del i en bok. 
Tid: 15/6 kl.14 -16
Plats: Olssonska Gården 
Ålder: 14-19 år

Anmälan senast 13 juni till 0486-333 70 eller biblioteket@torsas.se
Fika ingår.Du som inte kan vara med på workshopen kan skicka in din 
text senast den 15/8. 
Mer info här: https://www.vimmerby.se/skrivdinstund
 
Arrangör: Torsås bibliotek och Litteraturnod Vimmerby.

Tisdagen den 15 juni

Onsdagen den 16 juni
Minecraft Online workshop med Hemkodat

Tid: 16/6 kl. 14-16
Plats: Online
Ålder: 10-12 år
Max 12 deltagare. Anmälan till 0486-333 70 eller biblioteket@torsas.se

Du deltar hemifrån via Zoom och behöver därför en dator, 
internetuppkoppling, ett Minecraft-konto och Minecraft Java Edition nedladdat 
på din dator.
 
Arrangör:Torsås fritidsgård och Torsås bibliotek.

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.



Minecraft Online workshop med Hemkodat

Tid: 17/6 kl.14-16
Plats: Online
Ålder: 13-16 år
Max 12 deltagare. Anmälan till 0486-333 70 eller biblioteket@torsas.se

Du deltar hemifrån via Zoom och behöver därför en dator, internetuppkopp-
ling, ett Minecraft-konto och Minecraft Java Edition på din dator.
 
Arrangör:Torsås fritidsgård och Torsås bibliotek.

Torsdagen den 17 juni

Väsenvandring 

Ålder: Från 5 år 
Tid: 18/6, två tillfällen: kl. 13.00 och kl. 15.00
Plats: Ödet i Torsås

Max 25 deltagare per tillfälle, med reservation för aktuella restriktioner. Mindre 
barn behöver vuxens sällskap. Gratis biljett hämtas på biblioteket. 
Kontakt: 0486-333 70 eller biblioteket@torsas.se
 
Arrangör: Vattenrådet tillsammans med Torsås bibliotek

Fredagen den 18 juni



Torsdagen den 17 juni - 
måndagen den 21 juni, tre halvdagar
Spela och sjung i band - mellanstadiet

Tid: 17/6 -18/6 kl. 10-15 samt 21/6 kl. 13.00-18.00 inkl matpauser. Samma 
grupp tränar alla tre dagarna.
Plats: Kulturskolan Torsås
Ålder: Åk 4-6 (Blivande åk 5-7)
Max 16 deltagare. Anmälan senast 11/6 till Ann Milesson - ann@stage4you.se, 
0731-827795

Kontaktuppgifter: Barnets namn, klass och skola vt -21, mail och telefon till för-
älder. Eventuell övrig information som man behöver veta: Allergier eller annan 
kunskap om barnet som vi kan behöva känna till. 
Man behöver grundläggande kunskaper i instrument eller sång samt förmåga 
att arbeta i grupp. 
 
Arrangör: Kulturskolan i Torsås/Stage4you
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Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte 
komma utan stanna hemma. Det ska vara tryggt att komma till våra aktiviteter.



Fritidsgården håller till på Sjöslätten i Bergkvara. 
Verksamheten startar fredag vecka 24 och håller öppet veckorna 25,26,29-33 med
olika typer av aktiviteter. Följ vad som händer på Instagram: @fritidsgardentorsas

Ungdomssupporten anordnar pop-up saker under sommaren, framför allt under 
vecka 27 och 28. Följ vad som händer på Instagram: @ungdomssupporten

Fryshuset: följ på Instagram och Facebook för de senaste uppdateringarna. Insta-
gram: @fryshuset_torsas

Fryshuset, fritidsgården  
och ungdomssupporten

Följ gärna Fryshuset, Fritidsgården och ungdomssupporten på Facebook 
och instagram för färska uppdateringar om vad som händer i sommar.

Ridning 

Vi kommer att anordna någon form av hästaktivitet under lovet. Om ditt barn är 
intresserad anmäler du som vårdnadshavare det till Torsås bibliotek senast sönda-
gen den 27 juni till biblioteket@torsas.se eller 0486-333 70. 
 
Skriv ”Ridanmälan” i rubrikfältet. Uppge Barnets för- och efternamn, ålder, samt 
telefonnummer och mailadress till en vårdnadshavare Vi återkommer med mer 
information och om ditt barn får möjlighet att delta.

Ridning i sommar
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Bada inomhus hela sommaren på Söderåkra simhall, Green Door Hotel

Simma gratis hela sommaren. För dig 6-15 år. Ange namn, skola, ålder och telefon-
nummer vid ingången.Obs! Ingen badvakt, bad sker på egen risk. Vuxna har ansvar 
för barn i sällskapet. Kostnad vuxen: 70 kr.
 
Öppettider:
Måndag: 15.00–20.00
Tisdag: 15.00–20.00
Onsdag: 07.00–09: 00
Onsdag: 15.00–20.00
Torsdag: 15.00–20.00
Fredag: 15.00–20.00
Lördag: 10.00 till 18.00
Söndag: 08.00–13.00 

Öppettiderna kan komma att ändras, se greendoorhotel.se för tider.

Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte 
komma utan stanna hemma. Det ska vara tryggt att komma till våra aktiviteter.

Böcker och bad hela sommaren
Sommarboken – läs 4 böcker, och få 1 som gåvaSommarboken – läs 4 böcker, och få 1 som gåva
 
Från 6 år, under hela sommarlovet. Läs där du är, hämta prisbok 
i foajén på Torsås bibliotek
Obegränsat antal deltagare, och alla får delta så många gånger de vill.  
Ingen anmälan, men använd färdig talong.
Arrangör: Torsås bibliotek

 
Emojipoesi! Skriv en dikt med emojis och tävla om fina priser  

Från 6 år, under hela sommarlovet. Obegränsat antal deltagare, och alla får 
delta så många gånger de vill. Mejla ditt/dina bidrag till: biblioteket@torsas.se
 
Arrangör: Torsås bibliotek



Öppettider 
på Torsås bibliotek

från 1 juni
Mån: kl. 10.00 – 18.00
Tis: kl. 10.00 – 18.00
Ons: kl. 10.00 – 18.00
Tors: kl. 10.00 – 18.00
Fre: kl. 10.00 – 17.00
Lör: Stängt

 

På bibliotek.torsas.se hittar ni senaste nytt, 

bland annat program över vad som händer 

för barn på bibblan.



Onsdagen den 23 juni

Arrangör: Torsås bibliotek.
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Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte 
komma utan stanna hemma. Det ska vara tryggt att komma till våra aktiviteter.

Onsdagen den 30 juni
Utflykt till Örarevet med motorbåt 
 
Vi stannar även till vid sälarna på Majör och gör ett strandhugg i Djursvik. 
Har vi tur får vi se både säl, havsörn, skarv och häger.

Tid: Onsdagen 30/6 kl. 10.00-13.00 (även 14/7)
Plats: Samling vid Bergkvara Båtklubbs klubblokal på Dalskär
Ålder: 6-15 år
 
Max antal deltagare, 12 personer. Kontaktperson: Lennart Karlsson
Anmälan görs av dig som vårdnadshavare senast 24/6 till Lennart 
Karlsson: lennart@bergkvarabatklubb.se 
Uppge barnets för- och efternamn, barnets ålder, telefonnummer och 
mailadress till en vårdnadshavare.

Övrigt: Flytväst finns att låna men ta med om du har egen. Vi bjuder på 
fika ute på Örarevet. Det finns även möjlighet att ta ett bad på Örarevet.Vi 
är utomhus. Vi tillhandahåller handdesinfektionsmedel.
 
Arrangör: Bergkvara Båtklubb
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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.

Spontanfotboll

Tid: Torsdagen den 1 juli klockan 10.00-11.30
Plats: Sjöslätten i Bergkvara
Ålder: Årskurs F-9
Kontaktperson: Kent Johansson, kenci1967@gmail.com
Ingen anmälan
Övrigt: Vi bjuder på frukt och dricka. Handdesinfektionsmedel, tvål och vatten 
finns tillgängligt. Vi kommer inte heller att låta för många spela samtidigt.

Arrangör: Bergkvara AIF

Torsdagen den 1 juli



Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte 
komma utan stanna hemma. Det ska vara tryggt att komma till våra aktiviteter.

Måndagen den 5 juli - 
söndagen 25 juli
Fototävling i Bergkvara på Instagram

Tid: 5/7 - 25/7
Plats: Bergkvara
Ålder: Årskurs F-9
Tema: #Bergkvara, #Sol&Bad, #Sommarlek
 
Välj ett tema (se ovan) och ta en bild i Bergkvara. Lägg upp ditt fotot på instagram 
och använda temats hashtag ( #Bergkvara eller #Sol&Bad eller #Sommarlek) samt 
#BergkvaraFotoTävlingSommar2021.  
 
Exempel: #Sommarlek och #BergkvaraFotoTävlingSommar2021. Det är viktigt att du 
har med båda hashtags, annars hittar vi inte din bild.  Du måste ha en öppen profil för 
att vi ska kunna se din bild. Lycka till! 

Övrigt: Du har chans att vinna priser (Presentkort på Dalskär Kiosk). Vinnare med-
delas på instagram efter den 25 juli. Vi kommer lägga ut vinnande bilder på Bergk-
vara Samhällsförenings sociala kanaler. Kontaktperson: Magdalena Hammarstedt, 
0706-81 83 80
 
Arrangör: Bergkvara Samhällsförening

Orientering i Bergkvara Samhälle 

Tid: 5/7– 25/7 
Plats: Start vid  Dalskär Camping. Ingen anmälan.
Ålder: F-9
Övrigt: Du hämtar startkort, karta och instruktioner på Dalskär Camping.
Du har chans att vinna priser (Presentkort på Dalskär Kiosk). Vinnare meddelas på 
Instagram efter den 25 juli. Kontaktperson: Percy Olausson 070-94 22 982

Arrangör: Bergkvara Samhällsförening



Onsdagen den 14 juli
Utflykt till Örarevet med motorbåt 

Vi stannar även till vid sälarna på Majör och gör ett strandhugg i Djursvik. 
Har vi tur får vi se både säl, havsörn, skarv och häger.

Tid: Onsdagen 14/7 kl. 10.00-13.00 (även 30/6)
Plats: Samling vid Bergkvara Båtklubbs klubblokal på Dalskär
Ålder: 6-15 år

Max antal deltagare, 12 personer. Kontaktperson: Lennart Karlsson
Anmälan görs av dig som vårdnadshavare senast 9/7 till Lennart Karlsson: 
lennart@bergkvarabatklubb.se 
Uppge barnets för- och efternamn, barnets ålder, telefonnummer och 
mailadress till en vårdnadshavare.

Övrigt: Flytväst finns att låna men ta med om du har egen. Vi bjuder på 
fika ute på Örarevet. Det finns även möjlighet att ta ett bad på Örarevet.Vi 
är utomhus. Vi tillhandahåller handdesinfektionsmedel.

Arrangör: Bergkvara Båtklubb
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Spontanfotboll

Tid: Torsdagen den 15 juli klockan 10.00-11.30
Plats: Sjöslätten i Bergkvara
Ålder: Årskurs F-9
Kontaktperson: Kent Johansson, kenci1967@gmail.com
Ingen anmälan
Övrigt: Vi bjuder på frukt och dricka. Handdesinfektionsmedel, tvål och vatten 
finns tillgängligt. Vi kommer inte heller att låta för många spela samtidigt.

Arrangör: Bergkvara AIF

Torsdagen den 15 juli



Sista dag för anmälan: 5 juli

Lagen
Max 12 lag, så anmäl er i tid för att säkert få plats i turneringen.
Lagen skall bestå av minst 3 och max 4 spelare. Man får ha max 1 ersättare 
om någon i laget får förhinder. Går laget vidare så måste merparten av laget 
bestå av samma spelare som innan. Det vill säga 2 av 3 eller 3 av 4 spelare. 

Utrustning
Alla kommer att spela med våra uthyr¬ningsmarkörer för att det skall det 
skall bli lika för alla. Bara banans boll får användas. Mask, overall och hand-
skar finns på plats. Varje spelare får ett magasin och en pod med boll per 
match. Tänk på att ha oömma skor. 

Turneringen och spelet
Turneringen kommer att spelas i om¬gångar som består av fyra matcher 
och sidbyte sker efter varje match. Spelet består av 6 minuter långa flagg-
spel. Vid lika, så kommer en sista utslagsmatch spelas.

Covid
I år, så får varje spelare ta med sig max 1 person som publik om man vill. 
Vi har numrerade masker och markörer, nytvättade handskar och overaller 
kommer att finnas inför varje omgång. Tvål och vatten, samt handsprit finns 
på plats. Tänk på att hålla avstånd och håll dig hemma vid symptom.
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Så här anmäler dig: 
Lagets ledare anmäler hela laget. Skriv lagnamn och lagets medlemmar och 
telefonnummer och skicka till info@torsaspaintball.se. Skriv Summerpaint 
+lagnamnet i ämnesraden.

Vinster
De två lag i semin, som inte går vidare till final får tröstpris. Vinnarna i fina-
len får välja först, följt av andraplatstagarna. Vinstbordet kommer bestå av 
dricka och snacks, samt lite roliga sommargrejer.

Spelschema och sista dag för anmälan
Exakt spelschema mailas till lagledarna när anmälningstiden är slut och lott-
ningen skett. Sista dagen för anmälan är den måndag den 5 juli.

Ändringar i schemat kan komma ske beroende på hur många lag som an-
mäler sig.

Matcher: 

Vecka 28
Lördag 17 juli 

10:00-12:00 Match 1
14:00-16:00 Match 2

Söndag 18 juli
10:00-12:00 Match 3
14:00-16:00 Match 4

Vecka 29
Lördag 24 juli

10:00-12:00 Match 5
14:00-16:00 Match 6

Söndag 25 juli
10:00-12:00 Match 7
14:00-16:00 Match 8

Vecka 30
Lördag 31 juli

10:00-12:00 Semi 1
14:00-16:00 Semi 2

Söndag 1 augusti
14:00-16:00 Final

Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte 
komma utan stanna hemma. Det ska vara tryggt att komma till våra aktiviteter.
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16-20 augusti OBS! Kostnad tillkommer

Ungdomsateljén är en kurs för dej mellan 11–15 år och intresserad av göra 
bilder. Du får du jobba både utomhus och i Kulturmagasinets ateljéer. Vi 
jobbar med blandmaterial, tryck, fotografi, teckning samt mikroskop och 
upptäcker mystiska ting i naturen.
Det ger en spännande möjlighet att under en längre tid få arbeta och 
experimentera med sitt intresse. Att få utveckla det man redan kan en del om 
men även upptäcka helt nya saker och tekniker.

Kurstid: 16 augusti kl 9.00 – 20 augusti kl 15.00
Avgift: 950 kr inkl material och lunch på Dalskärs Sjökrog
Lärare: Bess Frimodig, konstnär. Konstutbildningar i USA och Storbritannien. 
Ett flertal projekt, solo- och samlingsutställningar. www.bessfrimodig.com

Anmälan till eva.larsson@torsas.se


