Lillåns
Fritidsgård
Sommarfolder 2017

Möts och ha kul i sommar
Lillåns fritidsgård är en mötesplats för dig som går på högstadiet
eller första året på gymnasiet. Här kan du göra kul och
utmanande saker tillsammans med nya och gamla kompisar.
Under vecka 25 och 26 är du välkommen, som ska börja i 7:e
klass och upp till att du ska börja i 1:a ring på gymnasiet, att
hänga med på roliga sommaraktiviteter med oss.
Vi kommer att ha två minibussar under vecka 31 och 32 och vill
du följa med i dem ska du anmäla dig till oss. I vissa av våra
aktiviteter kan du ansluta på plats. Läs under respektive aktivitet
hur många som kan komma med.

Försäkring
Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallsskador.
Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under
skoltid och på fritiden.
Elever i fristående skolor och enskild verksamhet måste vara
folkbokförda i Örebro för att försäkringen ska gälla.
 Försäkringsgivaren är Länsförsäkringar Bergslagen.




Vid olycka

Kontakta först läkare eller tandläkare (om det är en
tandskada).
Anmäl olyckan som en olycksfallsskada till Länsförsäkringar
Örebro på 019-19 46 00 personskador@lfbergslagen.se.




Vi som kör minibussen med ungdomarna har
minibussförarutbildning som Örebro kommun kräver för att få
köra ungdomar inom kommunen.
Fritidsledarna tar ansvar för de som anmält sig till våra aktiviteter.
Namn och kontaktuppgifter till målsmän kommer att krävas vid
anmälan.
Vid våra badresor krävs simkunnighet.
Vi utgår oftast från Lillåns fritidsgård kl.10:30!!
Uppdaterad information kommer att visas via Instagram,
aktiviteter kan komma att ändras pga. väder och vind.

Vecka 25 och 26
Måndag 19/6: Fiske vid Svartån, Slussbron
Vi cyklar dit tillsammans med matsäck och utrustning.

Tisdag 20/6: Utomhusaktiviteter vid fritidsgården
Vi spelar kubb, 3 i rad m.m

Onsdag 21/6: Hästhagen, kanot, minigolf m.m.
Vi möts vid Hästhagen

Torsdag: 22/6: Bubbleball
Vi är möts vid McDonalds 11:30 och går till Sveaparken

Fredag 23/6: Midsommarafton - STÄNGT
Måndag 26/6: Gustavsvik utomhusbad.
Vi möts utanför Gustavsvik, anmälda tar vi ansvar för.

Tisdag 27/6: Gladiator från Chaos.
Vi har lite kringaktiviteter utanför fritidsgården.

Onsdag 28/6: Hästhagen, kanot, minigolf m.m.
Vi möts vid Hästhagen

Torsdag 29/6: Fritidsgårdsaktiviteter inne på gården.
Fredag 130/6: Grilla och chilla, Fotboll ute
Vi bjuder på grill och trevligt sällskap

Vecka 31 och 32
Måndag 31/7: Fiska vid spången i Lången, alt. Lanna badgruva
Vi åker minibussar, medtag matsäck och badkläder.

Tisdag 1/8: Bodaborgresa
16 platser, först att anmäla får åka med. 8 killar, 8 tjejer

Onsdag 2/8: Nora, glassätning
Vi åker till Nora på sightseeing och äter glass

Torsdag 3/8: Kumlabadet, utomhusbad
8 killar och 8 tjejer

Fredag 4/8: Lanna Badgruva – 2 minibussar, 8 killar och 8 tjejer
Måndag 7/8: Vi är på Fritidsgården, Uteaktiviteter
Tisdag 8/8: Vinön
Vi samlas på gården och åker våra bussar, endast föranmälda

Onsdag 9/8: Vi rider på Islandshästar i Erikslund.
Max 10 ungdomar kl. 13-15. Start 12:15 från Fritidsgården

Torsdag 10/8: Varamobadet i Motala, 5km lång sandstrand
8 killar och 8 tjejer kan anmäla sig att följa med.
Fredag 11/8: Gokart – 2 minibussar, 8 killar och 8 tjejer

Vecka 33
Gården är öppen, se instagram för mer info

Öppettider
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

10:30-17:30
10:30-17:30
10:30-17:30
10:30-17:30
10:30-17:30

Kontakt
Fritidsgården och caféet:
Fritidsgårdchef:

019-21 29 89
019-21 29 90

Hemsida
Orebro.se/lillagarden

Gilla oss på Facebook
Lillånsfritidsgård

Följ oss på Instagram
lillansfritidsgard

Besöksadress
Kyrkvägen 5
703 75 Örebro
(Ingång från den Norra sidan)

