SOMMARLOV!
Lovaktiviteter vecka 25–33

Sommarboken: Genom portalen
Arrangör: Kristinehamns bibliotek
Häng med oss på bibblan och Sommarboken på årets tema ”Genom portalen”!
Det blir boktips, pyssel, filmmys och skrivaruppdrag. Sommarboken passar dig som är
mellan 8 och 12 år. Ingen föranmälan krävs.
För information kontakta biblioteket@kristinehamn.se eller 0550-880 80.
Måndag 15 juni, 10.00–12.00
Plats: Biblioteket
Vi inleder årets Sommarboken med pyssel och tipspromenad.
Tisdag 16 juni, 13.00–15.00
Plats: Kristinehamns konstmuseum - OBS!
Vi låter oss inspireras av konsten, “tänk om man kunde gå in genom en tavla...” Vi skriver
egna berättelser.
Måndag 22 juni, 10.00–12.00
Plats: Biblioteket
Vi gör boktrailers med iMovie och fortsätter att skriva på berättelserna.
Måndag 17 augusti, 13.00–15.00
Plats: Biblioteket
Avslutning med filmmys.
Sommaröppet på biblioteket
Vecka 27–33 (29 juni – 14 augusti)
Under sommaren har biblioteket öppet måndag till fredag, 10.00–17.00. På biblioteket kan
du låna och läsa böcker, serier, ljudböcker och filmer. Du kan också låna en dator, eller varför inte ta med familjen eller några kompisar och spela ett av våra brädspel?
Orientering: Friskare Kristinehamn
Arrangör: Kristinehamns orienteringsklubb
Hela sommaren
Från 1 maj till 30 september arrangerar Kristinehamns OK ”Friskare Kristinehamn”. Det
är ett trevligt motionsarrangemang som tar dig runt hela stan på tre olika banor. Varje bana
består av 25 stolpar och varje stolpe har en bokstav. Ta dig runt banan, samla in alla 25
bokstäver och lämna in svaren senast 30 september, så är du med och tävlar om fina priser.
Banorna finns på Björkvallen, Harberget och Hultet. Kartorna kostar 40 kronor per karta
eller alla tre för 100 kronor, och kan köpas hos Intersport och turistbyrån. Svaren lämnas in
på samma ställe. Prisutdelning sker på Hultets friluftsgård i oktober.
Stolparna är utplacerade med olika svårighetsgrader men ska gå ganska lätt att hitta. Om du
har möjlighet att ta med en kompass så underlättar det. Deltagande sker på egen risk, så ta
det försiktigt. Tänk också på att du är gäst i naturen, så ta hänsyn till djur och natur genom
att inte störa och inte förstöra.

Sommar i parken
Arrangör: KFUM Kristinehamn
Hela sommaren
Sommar i parken är för dig mellan 13 och 18 år. Kom och häng med oss i Skateparken och
vid Södermalmsskolans multiarena de dagar du har lust! Våra fritidsledare har grejer för att
du ska kunna spela fotboll, kubb, basketboll, pingisrack, metspön, kinball, brännboll och
även annat kul.
Tisdagar och torsdagar, 18.00–21.00, vid Skateparken
Onsdag 18.00–21.00, vid Södermalmsskolans multiarena
Följ oss på Instagram kfum.kristinehamn eller Facebook kfumkristinehamn för att ha koll
på vad som händer!
Sommartennis
Arrangör: Kristinehamns tennisklubb
Vecka 25 (15–19 juni) och vecka 33 (10–14 augusti)
Tränarna Karin och Edith Johansson kommer finnas på plats hela dagarna. Vi kommer
spela mycket tennis men även andra aktiviteter mellan träningarna.
Plats: Tennisstadion
Pris: 100 kronor per spelare per vecka.
Tid: 09.30–13.30
Anmälan: Anmälan sker till kristinehamnstk@gmail.com
I anmälan, ange: Namn
Personnummer
Mobilnummer till vårdnadshavare dagtid.
Vilken/Vilka veckor barnet till delta.
Du behöver: Gympaskor (ej grov sula), vattenflaska samt en matsäck som vi äter gemensamt mellan passen. Rack finns att låna.
Österviks stadsbondgård
Arrangör: Kristinehamns kommun
Hela sommaren
Under sommarlovet kan du besöka Österviks stadsbondgård. Området är öppet varje dag
och här kan du strosa runt och träffa alpackor, hästar, får, grisar, höns, getter, kaniner och
katter. Du kan också passa på att hoppa i hö i hopptornet.
Området är öppet alla dagar, året om, och är helt gratis att besöka. Om du vill kan du ta
med dig en picknickkorg eller grilla vid grillplatsen.
Stadsbondgården har också ett café som är öppet följande tider i sommar:
Måndag till fredag, 10.00–15.00.
Lördag, 11.00–15.00

Frälsningsarméns sommarkollo
Arrangör: Frälsningsarmén Kristinehamn
Vecka 25 och 26
Två härliga sommarveckor med nya teman varje dag! Några smakprov på årets aktiviteter
är Stora tårtslaget, OS-dag och Harry Potter-dag. Självklart blir det också mycket slappande,
lek och bad!
Tider:
Vecka 25: Måndag 15 juni – torsdag 18 juni, 09.00–16.00
Vecka 26: Måndag 22 juni – fredag 26 juni 09.00–16.00
Plats: Frälsningsarméns Sommarhem, Vålösundsvägen 14, Kristinehamn
Ålder: 8–13 år (årskurs 1–6)
Pris: 550 kronor v.25 / 650 kronor v.26
I priset ingår alla aktiviteter, lunch och fika varje dag!
Anmälan: Du anmäler dig veckovis, en eller två veckor.
Ring eller smsa 0765 87 30 94 eller skriv till ungdom.kristinehamn@fralsningsarmen.se
Det finns ett begränsat antal platser så anmäl dig nu!
Idrottsskola vid Kvarndammen
Arrangör: KFUM Kristinehamn och KFUM Ung
Vecka 25, 26, 27, 28
Årets idrottsskola kommer på grund av coronapandemin se lite annorlunda ut. Istället för
300 barn i tre veckor kan man nu anmäla sig veckovis och vi tar emot 50 barn per vecka
fördelat på 2 grupper. Beroende på intresse kan du eventuellt delta i flera veckor. Uppge
vilken vecka/veckor du helst vill delta i.
Du som är mellan 7–15 år får vara med på sommarskoj med KFUM:s idrottsskola vid
Kvarndammen – även du som går i förskoleklass. Här håller vi på med idrott och lek bara
för att det är så himla KUL. Vi håller på varje vardag klockan 10.00–14.00.
Ledarna är redo för att se till att du får pröva på ALLT du kan tänka dig, plus lite till.
Speedminton, kinball, beachvolley, lekar, dans i olika former, fotboll, gympa, skattjakter,
skogsliv, äventyr, femkamper, brännboll, basket, pingis, ja, listan kan göras lång.
Deltagaravgift 200 kronor per vecka
OBS – Max 50 platser per vecka.
Anmälan senast måndag 8 juni via hemsida www.kfumkristinehamn.se
Vill du veta mer, ring KFUM, telefon 0550–124 31.

Idrottsskola i Björneborg
Arrangör: KFUM Kristinehamn och KFUM Ung
Vecka 29 (13–17 juli)
Massor av lekar, idrott, bus och annat skoj. Varje dag 10.00–13.00 för dig som är mellan 7
och 14 år. Vi är ute varje dag!
Kostnad: 200 kronor (olycksfallsförsäkring ingår)
Vill du veta mer, ring KFUM, telefon 0550–124 31
Mer information kommer via mejl när du gjort din anmälan.
Djurkul i sommar
Arrangör: Djurskyddet Kristinehamn
Vecka 32, måndag till torsdag
Nu är det dags att anmäla ditt barn till sommarens Djurkul! I fyra spännande dagar samlas
vi på Djurskyddet Kristinehamns djurhem och träffar omhändertagna djur. Vi gör roliga
lekar och övningar, hämtade ur värdegrundsmaterialet REDE (Respekt Empati Djur Etik).
Vi gör också ett besök på stadsbondgården och hälsar på hos djuren i skogen. Begränsat
antal platser, sista anmälningsdag 30 juni!
För vilka? Barn födda 2012 och 2013
Datum och tid: 3–6 augusti, 13.00–15.00
Plats: Djurhemmet på Stampbrogatan 10
Kostnadsfritt! – Djurskyddet Kristinehamn står för kostnaderna
Kontakt: Barbro Palm
Telefon: 070-252 02 53
Mejl: barbrobp@gmail.com
Mer information på http://rede.se och http://djurskyddet.se/kristinehamn
Pixelbroderi och broderi
Arrangör: Kristinehamns konstmuseum
Torsdag 6 och fredag 7 augusti, 13.00–17.00
Välkommen att prova på pixelbroderi och broderi i sommar!
På torsdag 6 augusti kan du prova på pixelbroderi där vi inspireras av pixlar och spelgrafik.
Du får gärna ta med ett eget favoritmotiv, eller så hittar vi något på plats.
På fredag 7 augusti kan du lära dig att brodera enkla motiv som du sedan kan använda för
att dekorera kläder eller föremål med. Det blir en kreativ eftermiddag med nål och tråd.
Båda aktiviteterna är gratis men måste föranmälas. Föranmälan till
infokonstmuseum@kristinehamn.se eller 0550-882 03, 0550-882 00, senast 4 augusti (pixelbroderi) eller 5 augusti (broderi). Varje aktivitet har 10 platser och passar dig som är mellan
9 och 12 år.

Gympaläger i sommar
Arrangör: Kristinehamns gymnastiksällskap
10–11 augusti
10–11 augusti (måndag–tisdag) kommer Kristinehamns GS att ha gymnastikläger för tjejer
och killar 7–15 år. På grund av restriktioner så ser lägret annorlunda ut i år. Vi delar på
dagen för att alla ska få möjlighet att träna. Max platser är 40 personer per läger. Först till
kvarn…
Förmiddagspass: 09.00–12.00
Eftermiddagspass: 13.00–17.00

7–10 år (född 2013–2010)
11–15 år (född 2009 och äldre)

Vi kommer att träna i Djurgårdshallen och på gräsmattan utanför om vädret tillåter.
Ta med vattenflaska och skor som du kan ha ute. Ta även med eventuella mediciner om ni
har. Ta med en frukt eller enklare mellis, då vi tar en paus.
Anmälan ska vara gjord senast den 12 juni. Anmälan behöver innehålla:
Namn
Personnummer
Adress (gatuadress, postnummer och postort)
Telefonnummer
Mejladress
Övrig information, till exempel allergier
Om du är medlem i KGS eller inte
Skicka din anmälan till:
KGS
Arenavägen 3
681 54 Kristinehamn
Du kan också anmäla dig via mejl: kgsgympa@telia.com
Kostnad 125 kronor, som ska betalas innan 27 juni. Faktura kommer. Mer info skickas ut
till deltagarna cirka 2 veckor innan lägerstart till er mejladress.
Frågor skickas till: maud.welinjohansson@gmail.se
Frisbeegolf
Arr: Kristinehamns frisbeeklubb
Vid Björkvallen finns första utkastet för en frisbeegolfbana med 18 hål. Allt du behöver för
att spela är en frisbee! Mer information om klubben och banan finns på https://idrottonline.se/KristinehamnFK-Frisbee/
Utegym
I Kristinehamn finns två stycken utegym: ett vid Björkvallens idrottsplats och ett vid Paviljongen i Björneborg. Båda utegymmen är till för alla och gratis att använda. Kvällstid är
gymmen upplysta.
Båda utegymmen består av sex stationer, men vissa stationer är flexibla och kan användas
på olika sätt. Det gör att det på Björkvallens utegym finns sammanlagt 12 möjliga stationer,
och på Björneborgs utegym sammanlagt 8 stationer.

Badplatser
När vädret är vackert kan det vara härligt att åka och bada! Här kommer några förslag på
badplatser runtom i Kristinehamns kommun. Du kan läsa mer om varje badplats på
https://www.kristinehamn.se/kultur-och-fritid/bad-och-skargard/badplatser/
Var försiktig med att hoppa från badbryggorna om vattennivåerna är låga!
Baggerud – strand- och klippbad, lekplats, beachvolleyplan, kiosk och toalett.
Bengtsgård – sandstrand, badbrygga, lekplats.
Gottbolsbadet – sandstrand, badbrygga, lekplats, grillplatser. Säsongsöppen toalett finns.
Gräsviksbadet – sandstrand, badbrygga. Säsongsöppen toalett finns.
Hult – sandstrand, lekplats, badbrygga, beachvolleyplan, grillplatser och kafé.
Jutviken – sandstrand, långgrunt. Utedass finns.
Revsand – sandstrand, lekplats. WC finns.
Sandvikarna (Vålön) – två sandstränder (varav en tillgänglighetsanpassad), lekpark,
färskvattenbrunn, grillplatser. Omklädningshytt och mulltoalett finns.
Skymningen – sandstrand, omklädningsutrymmen, soldäck, badbrygga. Säsongsöppen
toalett finns.
Upptäck naturreservat
I Kristinehamn finns inte mindre än 11 olika naturreservat som alla har varsitt unikt djuroch naturliv väl värt att bevara. I flera av naturreservaten finns vandringsleder och rastplatser. Tänk på att visa hänsyn och följa de föreskrifter som gäller för varje naturreservat.
Föreskrifterna finns att läsa både på skyltar i naturreservatet och på kommunens hemsida:
https://www.kristinehamn.se/kultur-och-fritid/natur-och-vandring/naturreservat/
Blomsterhultsmossen – cirka 3 km söder om Björneborg
Dyrön – cirka 3,5 km söder om Visnums-Kil
Inre Kilsviken – Medhamn, cirka 6 km väster om Nybble
Norra och Södra Konsterud – cirka 5 km sydost om Bäckhammar
Kummelön – cirka 4 km söder om Ölme kyrka
Nötön-Åråsviken – cirka 3 km söder om Visnums-Kil
Sibberön – passagerarbåt till Vålön, därifrån vandring från Vålön till Kalvön och vidare
till Sibberön och Köjan, sammanlagt cirka 4 km vandring.
Stora Vilången – Bjurtjärn, cirka 6km norr om Kristinehamn
Värmlands Säby – cirka 2 km söder om Nybble.
Cykelparker, skateparker och pumptrack
För dig som åker cykel, skateboard eller kickboard finns flera cykel- och skateparker runtom i kommunen.
Björkvallen bikepark – en cykelpark som många cykelleder utgår från.
Björneborg bikepark och skatepark – vid Björnvallen, paviljongen.
Marielund cykelpark – en cykelpark med velodromer och hopp för cykling.
Stadsparken – här finns en skatepark för skateboard och kickbike.
Ölme pumptrack – en pumptrack är en slags action-cykelbana som du kan göra tricks,
hopp och andra konster i. Du kan åka i den med cykel, på kickboard eller med rullskridskor.

Vildaparken i Väse
Vildaparken är en spontanidrottsplats i Väse som är öppen dygnet runt, året om. Här finns
bland annat skatepark, downhillbana för cykel, låghöjdsbana, motionsspår och grillplats.
Parken drivs ideellt av föreningen Vildaparken. Visa hänsyn till andra besökare, städa efter
dig och var rädd om naturen runtom parken.
Du når parken genom att resa till Väse med buss, tåg eller bil. Mer information om parken
finns på http://vildaparken.se
Vandringsleder
Ibland kan det vara skönt med en riktig långpromenad! I Kristinehamn finns flera vandringsleder runtom i hela kommunen. Ta med en vattenflaska och kanske lite fika och börja
gå, antingen för dig själv eller tillsammans med familj eller kompisar.
Arskagsleden – 5,6 km, finns i naturreservatet Nötön-Åråsviken.
Björkvallen-A9 – 10 km, binder ihop Björkvallen med A9:s motionsspår. Följ orange
markering.
Cabby-Sättra – binder ihop Harberget med Sättra. Start vid Cabby, följ orange markering.
Hacklehemsberget runt – 2,2 km, start vid Sandfallet, följ orange markering.
Hultet-Lisas Höjd – binder ihop Lisas höjd med Hultets friluftsgård, följ orange
markering från Lisas Höjd
Järnleden – 30 km enkel väg, från Hytte vid Bergsjön till Kristinehamns gästhamn.
Kaffeberget runt – 3,1 km, start vid Lisas Höjd, följ röd markering.
Nötöleden – 5,5 km, finns i naturreservatet Nötön-Åråsviken.
Prästöleden – 5,6 km, finns i naturreservatet Nötön-Åråsviken.
Skagern runt – 100 km, men det finns möjlighet att vandra kortare delsträckor. Guide och
karta finns att köpa för 100 kronor på Kristinehamns turistbyrå.
Ravinen vid Varnan – 3 km, en led på vardera sidan om Varnan.
Östervik-Gustafsvik – 4 km enkel väg, från Marieberg till Gustafsviks herrgård.

Sommarlovsaktiviteter och coronaviruset/covid-19
Samtliga organisationer som arrangerar sommarlovsaktiviteter följer händelseutvecklingen
och anpassar sin verksamhet kontinuerligt efter rådande rekommendationer och restriktioner.
När det här programmet publiceras onsdag 20 maj är det med en förhoppning om att alla
lovaktiviteter ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Läget förändras mycket
från dag till dag och därför kan informationen i det här programmet bli inaktuell, särskilt om
någon eller flera aktiviteter behöver ställas in. Du kan hålla dig informerad genom att besöka
kommunens hemsida http://kristinehamn.se/corona eller genom att ringa eller mejla
arrangören för den aktivitet du är intresserad av.
Vi vill också be dig som besökare och deltagare att följa de rekommendationer som råder.
Delta bara i aktiviteter om du känner dig fullt frisk. Om du har anmält dig till en aktivitet
men behöver stanna hemma på grund av sjukdom, sjukdomssymtom eller annan orsak
uppskattar vi om du hör av dig och anmäler förhinder.

