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Hej! 
Vi vill verkligen att du och alla andra barn i 

Boxholms kommun ska ha ett underbart sommarlov. I 

den här broschyren har vi därför samlat tips på olika 

aktiviteter som ordnas runt om i Boxholm och dess 

omnejd. Vissa aktiviteter ordnas av kommunens 

verksamheter, andra av företag och några av ideella 

föreningar. På de aktiviteter som det finns en stjärna 

har aktiviteten finansierats genom 

Sommarlovsbidraget från Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor. 

 

Broschyren delas ut till barn och ungdomar i åldern 

6-15 år i Boxholms kommun.  

Den finns även att hämta på biblioteket. 

 

Missa inte att anmäla er till de aktiviteter som kräver 

en föranmälan. 

 

Vid frågor hör gärna av er till: Ida Bengtsson, 
Skolbiblioteket Stenbockskolan, Boxholms kommun, 
tel 070 588 95 83 eller skicka e-post 

ida.bengtsson@boxholm.se 

 

Vi önskar er en underbar sommar! 
 

mailto:ida.bengtsson@boxholm.se


 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gratis 

aktivitet 

 

Aktivitet 

Se info 

för 

kostnad 



 

 

Ridläger på Boxholms ridklubb 

20-22 juni           Dagläger 1  

Samling tisdag den 20/6 kl 14.00 

Övernattning mellan onsdag och torsdag.  

Avslutning torsdag em ca kl 16.00. 

 

För elever som klarar att galoppera.  

Daglägret innehåller 3 ridlektioner, teori, lekar och 

stallpyssel. Ingår gör även fika, frukost och grillkväll. 

Du rider och sköter samma häst alla dagarna. 

Kostnad: 1500kr 

28-30 juni           Dagläger 2 

Samling onsdag den 28/6 kl 14.00 

Övernattning mellan torsdag och fredag. 

Avslutning fredag ca 15.00 

För elever som rider utan ledare i skritt och trav.  

Daglägret innehåller 3 ridlektioner, teori, lekar och 

stallpyssel. Ingår gör även fika, frukost och grillkväll. 

Du rider och sköter samma häst alla dagarna. 

Kostnad: 1500 kr 

Anmälan via mail till ridskolan.brk@gmail.com  

I samband med anmälan ska 500 kr betalas för att 

bokningen ska bekräftas. Betalning till Bankgiro 918-

8657. Resterande del av avgiften betalas senast 

31/5. Vid avanmälan återbetalas 1000 kr av 

lägeravgiften mot uppvisande av sjukintyg. 

mailto:ridskolan.brk@gmail.com


 

 

Bumperballturnering 

Måndagen den 26 juni 

Var: Fotbollsplanen vid 

Simhallen/sporthallen 

Klockan 11:30-13:00  6-12 år 

Lunch klockan 13:00-14:00 

Klockan 14:00-15:30 12-16 år 

Lunch serveras till ALLA  

Fotbollsturnering med 

uppblåsta bumperballs 

OBS! Vi rekommenderar oömma kläder! 

Drop in! 

Kostnad: Gratis 

Arr: Fritidsgården 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkets Park lördagen den 1 juli 
klockan 11-21. 

 

 

 Hoppborgar 

 Ponnyridning 

 Djurvisning 

 Trollkarlen Goran 

 Fiskdamm 

 Popcornförsäljning 

 Provkör 

barnelbilar 

 

 Musikquiz 

 Lotterier  

 Servering 

 Korvförsäljning  

 Middag med 

trubadur 

Vissa aktiviteter pågår enbart mellan vissa 

klockslag. Mer exakt information kommer 

inom kort. 

Arr: På gång i Boxholm 

Mer information om Boxholmskalaset samt 

om andra aktiviteter i Boxholm hittar du på 

Facebooksidan: På gång i Boxholms kommun 



 

 

En dag på Rövarberget 
Ett samarbete mellan Grön Arena företagen, Bärbäcks 

Lillgård och Hästhov i Vimne AB 

Prova livet som rövarna levde tillsammans med 
Ronja och Birk. 

För elever i förskoleklass – år 6 

Du deltar vid 4 måndagar ute på bärbäcks 

lillgård där ni träffas mellan klockan 

13:00-16:00. 

3 juli 

Bygga enkel eldstad och gunga 

10 juli 

Laga skogens mat 

31 juli 

Bygga pilbåge och eldningskunskap 

7 augusti 

Spinna på slända och tova 

 

Kostnad: Gratis 

Tag gärna med egen fika!  

 

Anmälan senast 20 juni till Anna Jansson på 

telefonnummer: 070-373 80 95 altern. via mail: 

info@barbackslillgard.se 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagoutflykt till Sagomuseet i Ljungby  
Tisdagen den 4/7 

 

Upplägg: 

6.30 Avresa från Boxholms bibliotek 

(Storgatan 20). Vi tar en paus på vägen, för 

toabesök och egen fika 

9.50 Vi är framme 

10.00–11.30 Berättarpedagogen Mikael 

Thomasson guider oss runt på Sagomuseet 

11.30–12.45 V i äter lunch på Gästgiveriet 

Gamla Torg 

13.00–15.00 Vi åker på sägenresa med vår 

buss och blir guidade av 

berättarpedagogen Mikael Thomasson. 

15.00–15.30 Fika (ingår) i Sagomuseets 

trädgård 

15.30–16.30 Skattjakt och annat kul i 

trädgården på Sagomuseet 

16.30 Hemfärd, med paus för toabesök och 

egen fika 

19.30–20.00 Beräknas vi vara hemma 

 

Välkomna på en 

sagoutflykt! 

 För barn från 6 år.  

 

Alla barn ska ha en 

vuxen med sig. 

 Ta också med dig 

vatten att dricka under 

dagen och fika till 

bussresorna. 

Kostnad: Gratis! 

Ingår resa, inträde 

och lunch. 

 

 Anmäl er senast 

26/6 till Boxholms 

bibliotek på  

0142-895 90 eller 

biblioteket@ 

boxholm.se. 

Kom ihåg att ange 
ev. allergier! 

 

Platserna är begränsade – de som kommer med på 

resan blir kontaktade av oss. 

Välkomna! 

Välkomna! 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                         

 

 

 

 
Arr: Boxholms bibliotek 

Barnbibblan på torget i 

Boxholm: 

6/7 klockan 10.00-11.30 

20/7 klockan 10.00-11.30 

10/8 klockan 10.00-11.30 

 

Sagostund och skaparverkstad i 

Föreningshuset i Malexander. 

Alla barn blir bjudna på fika. 

11/7 klockan 14.00-15.30 

18/7 klockan 14.00-15.30 

 



 

 

BÄRBÄCKS  

LILLGÅRD 
 

Dagläger sommaren 2017 
Datum för läger 6/7, 15/7, 21/7 och 

4/8 
 

9.00    Vi träffas och hälsar på gårdens djur och lär 

oss lite om dem. 

10.30   Fika 

11.00   Ridtur i skogen anpassat efter barnens 

kunskaper. 

12.30   Lunch och ev. bad om vädret tillåter 

13.45   Bondemärkestagning 

15.00   Avslut 

 

Barnen ska ha med sig kläder efter väder förstås.  

Lunch och fika ingår i priset. 

Meddela om ditt barn har någon allergi. 

Kostnad 650kr/barn 

 
Har du frågor eller vill anmäla ditt barn, kontakta oss: 

070-373 80 95 

info@barbackslillgard.se 

www.barbackslillgard.se 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Arr: Malexander  
byalag 

Malexander 

badplats  

Vecka 28 & 29.  

Malexander byalag anordnar 

sommarsimskola i sjön Sommen, 

Malexander. 

Kostnad:    1 vecka 300:-/barn 

 2 veckor 500:-/barn 

Gratis för barn boende i Malexander. 

Anmälan senast 6 juni. 

Anmälan och mer information finns på 

malexander.se och vår Facebooksida: 

Malexander. 

Frågor skickas till: 

therese.leufven@gmail.com 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arr: Fritidsgården 

FARMEN på Boxholms egna sätt 

 

VAR: Bärbäcks 

Lillgård 

NÄR: 11-13 Juli 

 

ANMÄLAN: görs på 

fritidsgården senast den 9 juni 

KOSTNADSFRITT:  

Mer info kommer när anmälningstiden är 

slut. 

FRÅGOR: kan ni ställa till oss på 

gårn på telefonnummer  89567 

 

Stort tack till Carl 

Tryggers 

Stipendiestiftelse 

för ert generösa 

bidrag till denna 

aktivitet! 



 

 

Metardag vid 
Aspelången 
Danielshammar 
med Boxholms 
sportfiskeklubb 
den 17 juli. 
 

När:  

Buss avgår klockan 9:00 från Folkets Hus. 

Buss ankommer klockan 17:00 till Folkets Hus. 

 

Ålder:  

6-15 år.  

Barn mellan 6-9 år måste ha med sig en vuxen. 

 

Ingår:  

Alla deltagare får ett metspö. Flytväst finns att 

låna. 

Samtliga bjuds på korv med bröd och dryck. 

 

Kostnad: Gratis. 

 

Anmälan sker till Jörgen Klasson, 

telefonnummer 076-844 52 94, senast den 30 

juni. Meddela eventuella allergier eller 

specialkost vid anmälan. 



 

 

”Kapten Nemmos går 

till havs” 

 

Söndagen den 23 juli klockan 
15.00 i Folkets Hus. 

 

Barnmusikal med rövare och troll! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 100 kronor/person. 

 
Utförlig annons kommer senare! 

Arr: Folkets Hus 
 



 

 

Bio i Folkets Hus 

  24 juli 

  

 

  

 

 

 

 

 

Rum 213 

Klockan 19:30 

Kostnad: Gratis 

Från 11 år! 

Alla ungdomar bjuds på popcorn! 

 

Arr: Folkets Hus 

Peter och draken 

Elliott 

Klockan 14:00 

Kostnad: Gratis 

Från 6 år 
Alla barn bjuds på popcorn! 

 



 

 

DANSLÄGER MED 

 

Nu har ni möjlighet att anmäla er till en dansvecka med 

GoBaow och Petra Johansson. Ni kommer under veckan 

även få möjlighet att träffa dansinspiratörerna Amanda 

och Märta. Ni tränar under 4 dagar i simhallen och sista 

dagen, på fredagen, avslutar ni med att ha en show i 

Folkets Hus dit familj, släkt och vänner är välkomna. 

31/7 – 3/8 i simhallen 

7-9 år tränar klockan 9-10 

10-12 år tränar klockan 10:15-11:30 

13-16 år tränar klockan 12:00-13:30 

Avslutning och show i Folkets Hus fredagen den 

4/8 klockan 17:30 mer info om samlingstider 

kommer senare.    

Kostnad: Gratis 

Anmälan till dansveckan senast 9/6. 

För anmälan kontakta Ida Bengtsson, tfn 0142-895 83, 

070-588 95 83 alt. maila: ida.bengtsson@boxholm.se 



 

 

 
 

 

För ungdomar mellan 13-16 år 

14 augusti i Mjölby 

Buss avgår klockan 14.30 från Folkets Hus 

och återkommer ca klockan 17.00. 

Ta med vatten och snacks! 

Vi spelar i egna kläder (långbyxor och 
långärmad tröja) och eftersom det kan finnas 
risk för fläckar bör man ha kläder man inte är 

rädd om. 

Anmälan sker till Fritidsgården på 

nummer 0142-895 67 eller vid besök på 

gården. 

Arr: Fritidsgården 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad: gratis 

 

 

Arr: Ida Bengtsson, skolbiblioteket 

Välkomna på skattjakt 

måndagen den 14 

augusti klockan 14.00. 

Starten är vid lekparken 

nere på Torget. Där får 

ni er första ledtråd och 

sen blir er uppgift att 

följa ledtrådarna runt 

om i Boxholm fram till 

dess att ni finner 

skatten. 

I slutet av 

skattjakten 

bjuds alla barn 

på fika. 

 

Barn under 9 år 

bör gå i sällskap 

med vuxen. 



 

 

 

 

UNGA UNDERHÅLLARE! 

Anta utmaningen visa upp din talang inför publik 

på Brukshotellets Temakvällar i sommar. 

Ta chansen att kanske få kontakt med aktörer för framtida 

uppdrag. 

ESTRADEN ÄR DIN! 

Kontakta Britt via mejl på britt@boxholmsbrukshotell.se 

för en auditiontid om du är intresserad. 

 

 

Arr: Boxholms Brukshotell 

 

 

 

mailto:britt@boxholmsbrukshotell.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppettider 

V 23 - v 26 + v 31 - v34 

(stängt v 27-30) 

Tisdagar 16.00-20.00 LEK 

 


