
 

Sommarlov 2022  

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 så kommer de att vara 
på plats under bibliotekets vanliga öppettider. 

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

Kontakt 
0585 – 487 90, biblioteket@lekeberg.se 

Sommartider 13 juni - 19 augusti 
måndag  14.00 - 18.00 
tisdag  12.00 - 15.00 
onsdag  12.00 - 15.00 
torsdag  12.00 - 15.00 
fredag  12.00 - 15.00 
 
Midsommarafton, fredag 24 juni, stängt 

 

 

mailto:biblioteket@lekeberg.se


Händer på biblioteket  
13 juni – 19 augusti 

 

Läsklubben Draken  

Vi läser och pratar om olika sorts texter tillsammans i gruppen. Ingen 

förberedelse eller läsning hemma, allt sker på plats.  

Det går bra att vara med vid enstaka tillfällen, ange datum i anmälan. 

Datum: 14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli och 12 juli 

Tid: 10.00-11.00 

Gruppstorlek: 3-8 deltagare 

Ålder: Barn födda 2012-2014 

Anmälan: Senast 12 juni till elin.nilver@lekeberg.se eller via telefon 0585-

488 12  

Plats: Lekebergs bibliotek 

Övrigt: Ange eventuella allergier. Vi kommer att erbjuda frukt eller fika. 
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Händer på biblioteket  
13 juni – 19 augusti 

 

Läsklubben Cyklopen 

Vi läser och pratar om olika sorts texter tillsammans i gruppen. Ingen 

förberedelse eller läsning hemma, allt sker på plats.  

Det går bra att vara med vid enstaka tillfällen, ange datum i anmälan. 

Datum: 15 juni, 22 juni, 29 juni, 6 juli och 13 juli 

Tid: 10.00-11.00 

Gruppstorlek: 3-8 deltagare 

Ålder: Barn födda 2009-2011 

Anmälan: Senast 12 juni till elin.nilver@lekeberg.se  

eller via telefon 0585-488 12  

Plats: Lekebergs bibliotek 

Övrigt: Ange eventuella allergier. Vi kommer att erbjuda frukt eller fika. 
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Händer på biblioteket  
13 juni – 19 augusti 

 

Läsklubben Fenixfågeln 

Vi läser och pratar om olika sorts texter tillsammans i gruppen. Ingen 

förberedelse eller läsning hemma, allt sker på plats.  

Det går bra att vara med vid enstaka tillfällen, ange datum i anmälan. 

Datum: 23 juni, 30 juni, 7 juli och 14 juli 

Tid: 10.00-11.00 

Gruppstorlek: 3-8 deltagare 

Ålder: Barn födda 2006-2008 

Anmälan: Senast 12 juni till elin.nilver@lekeberg.se eller via telefon 0585-

488 12  

Plats: Lekebergs bibliotek 

Övrigt: Ange eventuella allergier. Vi kommer att erbjuda frukt eller fika. 
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Händer på biblioteket  
13 juni – 19 augusti 

 

Sagostund 

Varje fredag under sommarlovet läser vi spännande och roliga sagor! 

Datum: 17 juni – 19 augusti 

Tid: 10.00-10.30 

Ålder: Barn 3-6 år 

Plats: Lekebergs bibliotek 

 

 

 

 



Händer på biblioteket  
13 juni – 19 augusti 

 

Måla, rita, pyssla på bibblan! 

Varje dag när biblioteket är öppet kan du komma och måla och rita hos 

oss. Varje måndag tar vi fram lite fler pysselgrejer så att du kan skapa 

fritt. 

Datum: 13 juni – 17 augusti 

Ålder: Alla 

Plats: Lekebergs bibliotek 

 

 

 

 



Händer på biblioteket  
13 juni – 19 augusti 

 

Tipspromenad på bibblan 

Kom och var med på bibblans tipspromenader. Alla som deltar får en bok! 

Datum: 13 juni – 19 augusti 

Tid: måndag  14.00-18.00 

tisdag – fredag  12.00-15.00 

Ålder: Från 3 år och uppåt. Lite klurigare frågor för dig som är 6 år eller 

äldre. 

Temaveckor:  

Vecka 24-26 Bokfigurer 

Vecka 27-29 Fordon 

Vecka 30-33 Djur 

Plats: Lekebergs bibliotek 

 

 



Händer på biblioteket  
13 juni – 19 augusti 

 

Pysselworkshop, pappersvikning 

Gör en hoppande groda eller ett bokmärke. 

Datum: 13 juni  

Tid: 13.00-14.00  

Ålder: Från 7 år och uppåt (yngre barn kan delta om de har hjälp av en 

vuxen) 

Plats: Lekebergs bibliotek 

 

 

 



Händer på biblioteket  
13 juni – 19 augusti 

 

Pysselworkshop, gör en vindsnurra 

Kom till bibblan och gör en vindsnurra. 

Datum: 27 juni  

Tid: 13.00-14.00  

Ålder: Från 7 år och uppåt (yngre barn kan delta om de har hjälp av en 

vuxen) 

Plats: Lekebergs bibliotek 

 

 



Händer på biblioteket  
13 juni – 19 augusti 

 

Pysselworkshop, kylskåpsmagnet 

Testa att göra en kylskåpsmagnet! 

Datum: 1 augusti  

Tid: 13.00-14.00  

Ålder: Från 5 år  

Plats: Lekebergs bibliotek 

 

 

 



Händer på biblioteket  
13 juni – 19 augusti 
 

Pysselworkshop, makramé 

Gör en nyckelring eller armband av garn. 

Datum: 15 augusti  

Tid: 13.00-14.00  

Ålder: Från 7 år och uppåt (yngre barn kan delta om de har hjälp av en 

vuxen) 

Plats: Lekebergs bibliotek 

  



Händer på fritidsgården   
 
Fjugesta fritidsgård, sommaröppet 

Gården håller öppet. Vid bra väder och önskemål från besökarna gör vi 
aktiviteter utomhus. 

Datum: 10 juni, 17 juni, 1 juli, 5 augusti, 12 augusti 

Tid: 10-12 år 17.30-19.30 

13 år och äldre 20.00-23.00 

Plats: Fritidsgården i Fjugesta 

Kontakt: 072-532 38 52, charlott.falk@lekeberg.se 

 

 
 

 
 

 

mailto:charlott.falk@lekeberg.se


Barndagar i Tångeråsa 
12 juni och 3 juli 

 

Gammaldags skola  

Prova på gamla hantverk, pyssel och lekar. 

Datum: 12 juni, 3 juli 

Tid: 14.00-17.00 båda dagarna 

Plats: Tångeråsa sockencentrum och bygdegård 

Ålder: Öppet för alla åldrar men riktar sig främst till barn i förskoleåldern 

och lägre skolåldern. 

Kontakt: norra-berg@telia.com, 070-391 48 13 

Arrangör: Tångeråsa bygdeförening i samarbete med Svenska kyrkan, 

Edsbergs församling 

 

  

mailto:norra-berg@telia.com


Småkrypsjakten 
14 juni 

 

Kom och leta efter småkryp med oss! 

Föräldrar är välkomna, yngre barn ska medföljas av förälder. Det utdelas 

diplom för deltagande och vi bjuder på fika. Utrustning finns (håv, lupp 

m.m). Föranmälan krävs.  

Datum: 14 juni 

Tid: 10.00-12.00 

Plats: Dammen vid Domarringsvägen i Fjugesta 

Ålder: 6-12 år 

Anmälan: Senast 9 juni till amanda.olsson@askersund.se 

Kontakt: amanda.olsson@askersund.se, 0583-82313 

Arrangör: Samhällsbyggnad Sydnärke och Naturskyddsföreningen 
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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 

 

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 ex. en tuffare svart led och 

en längre grön som passar Vasaloppsåkaren samt en teknikbana vid Lanna 

badgruva.  

www.bergslagencycling.se 

 
 

 

http://www.lekeberg.se/upplevaochgora
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http://www.lekeberg.se/turism
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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 

och i Fjugesta, Bergaskogen. 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 
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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.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


