
Sportlov 2023 i Lekeberg 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gratis aktiviteter för barn och unga! 



 

Innan du anmäler dig,  

läs det här först: 
 

Ändringar i programmet görs endast på Lekebergs kommuns hemsida. 
www.lekeberg.se/lov 

Anmälan:  

• Anmäl dig inte om du inte med säkerhet vet att du vill och kan delta. 

• Enbart en anmälan per deltagare. 

• Det finns ett begränsat antal platser till vissa aktiviteter och plats 

tilldelas i den ordning anmälan kommer in tills gruppen är full. 

• Sista anmälningsdag: se respektive aktivitet om det krävs 

föranmälan 

• Om du anmält dig och något händer som gör att du inte kan delta 

måste du meddela arrangören så snart som möjligt. Är det ett sent 

återbud tar du kontakt med kontaktpersonen för aktiviteten. 

  

Tänk på att stanna hemma om du känner dig sjuk. 



Lekebergs bibliotek 
- rum för läslust  
 

Öppet med självservice alla vardagar från kl. 08.30. Då kan du bland annat 
läsa tidningar, låna, lämna och låna om i vår låneautomat. 

Har du frågor och vill ha hjälp av en bibliotekarie? Besök oss på 
bibliotekets vanliga öppettider. 

Hitta hit: 
Biblioteket ligger i kommunhuset vid torget i Fjugesta, Bangatan 7. 

Kontakt: 
0585 – 487 90, biblioteket@lekeberg.se 

Öppet med personal: 
måndag  12.00 - 18.00 

tisdag  12.00 - 16.30 

onsdag  12.00 - 16.30 

torsdag  12.00 - 18.00  

fredag  10.00 - 16.00 

 

 
 

 

mailto:biblioteket@lekeberg.se


Händer på biblioteket  
20 – 24 februari 

 

Måndag 20 – fredag 24 februari 

Pyssel, lego och plus-plus! 
Aktivitet: Vi har pysselbordet framme under hela veckan. Kom och pyssla 
fritt! Det finns också Lego och Duplo att bygga med.  
Tid: Under bibliotekets öppettider. 
Plats: Lekebergs bibliotek, Bangatan 7, Fjugesta. 
Ålder: Passar alla åldrar. 
Anmälan: Ingen anmälan krävs. 
Frågor: Kontakta biblioteket, biblioteket@lekeberg.se, 0585-487 90. 
Arrangör: Lekebergs bibliotek, Kultur- och fritidsavdelningen 

 

 



Måndag 20 - fredag 24 februari 

Tipspromenad  
Aktivitet: Tipspromenad med sporttema pågår under hela veckan!  
Tid: Bibliotekets öppettider. 
Plats: Lekebergs bibliotek, Bangatan 7, Fjugesta. 
Ålder: Det finns en tipspromenad för dig som är mellan 3 - 6 år och en 
tipspromenad för dig som är från 6 år och uppåt. 
Anmälan: Ingen anmälan krävs. 
Övrigt: Alla inlämnade tipsrader belönas med en bokgåva. 
Frågor: Kontakta biblioteket, biblioteket@lekeberg.se, 0585-487 90 
Arrangör: Lekebergs bibliotek, Kultur- och fritidsavdelningen 

 

  



Fredag 24 februari 

Sagostund  
Aktivitet: Sagostund om när Lilla Anna var förkyld. 
Tid: Start 09.15. 
Plats: Lekebergs bibliotek, Bangatan 7, Fjugesta. 
Ålder: 0 - 6 år. 
Anmälan: Ingen anmälan krävs. 
Frågor: Kontakta biblioteket, biblioteket@lekeberg.se, 0585-487 90. 
Arrangör: Lekebergs bibliotek, Kultur- och fritidsavdelningen 

 

  



Händer på fritidsgården, v.8  

 

Onsdag 22 februari 

Mullhyttans fritidsgård, extra öppet 
Aktivitet: Extraöppet, kom och umgås! 
Tid: 17.30-21.30. 
Plats: Mullhyttans fritidsgård, Hyttevägen 7, Ordenshuset, Mullhyttan. 
Anmälan: Ingen anmälan krävs. 

Frågor: Kontaktperson Johanna Engvall, Johanna_eng@hotmail.com,  
070-302 89 19. 
Arrangör: Mullhyttans bygdeförening 
 

Fredag 24 februari 

Mullhyttans fritidsgård 
Aktivitet: Öppet som vanligt, kom och häng med oss! 
Tid: Årskurs 4 - 5: 17.30-20.30, årkurs 6 och äldre: 17.30-21.30. 
Plats: Mullhyttans fritidsgård, Hyttevägen 7, Ordenshuset, Mullhyttan. 
Anmälan: Ingen anmälan krävs. 
Arrangör: Mullhyttans bygdeförening 

Fjugesta fritidsgård 
Aktivitet: Kom och ge förslag på vad just du skulle vilja göra på fritidsgården! 
Tid: Årskurs 4 - 6 - 17.30-19.30, årskurs 7 och äldre - 20.00-23.00. 
Plats: Lekebergsskolan 7 - 9, caféterian. 
Anmälan: Ingen anmälan krävs. 
Kontakt: Lekebergs kommun, fritidsledarna, 070-368 49 91 under 
öppettiderna. 
Arrangör: Lekebergs kommun, Kultur- och fritid 



Aktiviteter dag för dag - föreningar 

Tisdag 21 februari 

Luftgevärsskytte 

Aktivitet: Prova på luftgevärsskytte! 
Tid: 18.00-19.30 
Plats: Kvistbro skjutbana 
Ålder: Barn och ungdomar från 6 år och uppåt. 
Anmälan: Ingen anmälan krävs. 
Frågor: Kontakta Björn Johansson, 070-514 69 01, bjorn@bjhunting.se 

Arrangör: Kvistbro skytteförening 

 

mailto:bjorn@bjhunting.se


Onsdag 22 februari 

Familjeföreställning: Skönheten och 

odjuret 

Aktivitet: Sportlovsteater, barn- och familjeföreställning med Teater Imba 
Tid: 14.00. 
Plats: Kräcklingegården. 
Ålder: 5 - 13 år. 
Anmälan: Ingen anmälan krävs. 

Frågor: Kontakta Lisbeth Axelsson, lisbeth@axelssonjansson-media.se,  
070-667 66 74. 
Övrigt: Föreställningen är gratis. 
Arrangör: Kräcklingebygdens vänner 

 

 



Fredag 24 februari 

Barnens vasalopp 

Aktivitet: Barnens vasalopp på skidor. Alla deltagare får diplom och bjuds 
på varm korv. 
Tid: Start 10.00. 
Plats: Åsavallen, Mullhyttan. 
Ålder: Ca 3 – 15 år. 
Anmälan: Ingen anmälan krävs. 

Ta med: Skidor och stavar. Ett fåtal skidor för små barn finns att låna. 
Frågor: Kontakta Inger Jonsson, ingerjons46@gmail.com, 070-397 88 27. 
Övrigt: Reservation för snöbrist. 
Arrangör: Mullhyttans idrottsförening 

 



Här hittar du en del tips på aktiviteter 
i Lekebergs kommun 
För mer information om respektive aktivitet besök vår hemsida.  

www.lekeberg.se/upplevaochgora 

www.lekeberg.se/idrottmotionochfriluftsliv 

www.lekeberg.se/turism 
 

Skidåkning, om vädret tillåter 
Skidspår på ca 1,5 km finns vid Vattenparken. Spårning sker under dagtid 
på helgfria vardagar. Spåren är endast till för skidåkning, promenader ska 
ske vid sidan av spåren. 

Skidspår finns även vid motionsspåret i Mullhyttan och är 2 kilometer 
långt. Belysningen tänds automatiskt. Spåret utgår från Åsavallen på 
Tryggebodavägen i Mullhyttan. 

Skridskoåkning, om vädret tillåter 
Fjugesta 
Is spolas vid multiarenan intill Lekebergsskolan, Fjugesta. Isbanan skottas 
och spolas under dagtid på helgfria vardagar. Isbanan vid Lekebergsskolan 
sköts av Lekebergs kommun. 

Hidinge 
OBS! Under säsongen 2022–2023 kommer ingen isbana att spolas upp 
vid Hidinge skola. Detta på grund av de byggnationer som pågår vid 
skolan.  

Mullhyttan 
Isbana spolas vid Mullhyttans skola och sköts av Mullhyttans IF. 
Aktuell information om isbanan vid Mullhyttans skola 

Hackvads Via 
Isbana spolas vid Åkroken och sköts av Via byalag.  
Aktuell information om isbanan vid Åkroken 

http://www.lekeberg.se/upplevaochgora
http://www.lekeberg.se/idrottmotionochfriluftsliv
http://www.lekeberg.se/turism
https://sv-se.facebook.com/MullhyttansIf
https://www.facebook.com/ViaByalag/


Kvistbro 
Isbana spolas vid Backarinken och sköts av Gropens IF.  
Aktuell information om Backarinken 

 

Cykel- och MTB-leder 

Lekeberg ingår i det regionala samarbetet Bergslagen Cycling - Sveriges 

ledtätaste och största cykelområde! Här hittar du cykelleder för alla: vi 

har mountainbike-leder av olika karaktär till exempel en tuffare svart led 

och en längre grön som passar Vasaloppsåkaren samt en teknikbana vid 

Lanna badgruva.  

www.bergslagencycling.se 

 
 

 

https://www.facebook.com/Gropens-IF-738694559562278/
http://www.bergslagencycling.se/


Fritidsfiske i Lekeberg 

När du vill komma ut i friska luften och testa fiskelyckan finns det flera 

möjligheter i Lekebergs sjöar och vattendrag. Fiskekort finns att köpa på 

olika platser i Fjugesta, Mullhyttan eller Lekhyttan. 

 

 

 

Hälsans stig i Fjugesta 

Hälsans stig är en trygg och promenadvänlig slinga i Fjugesta. Hälsans 

stig är ca 4 kilometer lång och sträcker sig längs med gamla banvallen, 

genom centrum och via natursköna områden som Geijers äng och 

naturreservatet.   

 

 



 

 

Längs med Hälsans stig finns aktivitetsskyltar med tips på rörelser för 

vuxna och barn! Aktivitetsskyltar finns även längs med motionsspåret i 

Mullhyttan. 

Motionsspår med utegym 

Utegym finns i anslutning till motionsspåren i Mullhyttan intill Åsavallen, i 

Bergaskogen, Fjugesta och i Lanna rekreationsområde. De är tillgängliga 

för alla, året om och kostar inget att använda.  

 

 



Naturupplevelser och friluftsliv 

Lekebergs kommun är rik på vacker natur. I kommunen finns 29 

naturreservat varav två är kommunala reservat: Bergaskogen och 

Gökhults groddammar. Dessa två sköts av kommunen, övriga ansvarar 

Länsstyrelsen för.  

I Lekebergs kommun finns även tre av Bergslagsledens etapper med 

etappmålen Sixtorp och Stenbäcken.  

 

 

 

 

 



Skåda fågel vid Vattenparken i Fjugesta 

Vattenparken är en anlagd våtmark med betade strandregioner, ängs- 

och åkermark. Vid reningsdammarna i Fjugesta har man under årens lopp 

observerat 100 olika fågelarter.  

 

www.flaxdax.com En app för fågelskådning 

 

www.grannliv.granngarden.se/quiz/gor-vart-fagelquiz/ Fågelquiz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.flaxdax.com/
http://www.grannliv.granngarden.se/quiz/gor-vart-fagelquiz/


Frisbee - discgolf 

Discgolfbanor finns vid Vattenparken i Fjugesta och Åsavallen i 

Mullhyttan.  

Vill man prova-på discgolf i Fjugesta kan man låna frisbee i Lekeberg 

kontaktcenter som du hittar i kommunhuset i Fjugesta. 

I Mullhyttan kan man låna frisbees på Ica Träffen mot pant som betalas 

tillbaka när frisbeen lämnas åter.  

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


