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AKTIVITETER UNDER 
SOMMARLOVET 
Här hittar du tips på aktiviteter 

att göra under lovet. Samtliga 

aktiviteter i listan är kostnadsfria.

Tänk på att vi alla måste ta vårt 

ansvar och följa myndigheternas 

restriktioner och beslut för 

att minska smittspridningen 

av covid-19. Nybro kommun 

uppdaterar löpande om 

coronaviruset på nybro.se/

coronavirus.

NATURPARKOUR 
Parkour är en sport som vuxit

sig stor de senaste åren. Det 

är ett slags inte nudda golv, 

fast i skogen! Skapa egna 

skogsbanor att ta dig fram på 

eller kör järnet på hinderbanan 

i Svartbäcksmåla. Bilder och 

karta över alla hindren finns på 

svartbacksmala.se. 

VANDRA OCH NJUT
För dig som njuter av att vara ute 

och röra på dig i naturen så finns 

det flera härliga vandringsleder 

att testa på i Nybro kommun. 

Packa en matsäck och passande 

kläder och ge dig ut i naturen. 

Alla vägar leder till ett äventyr!

Här kan du läsa om 

kommunens vandringsleder:

nybro.se/vandringsleder.

LYFT SKROT I DET FRIA
För dig som vill styrketräna 

utomhus finns tre olika utegym i 

Nybro kommun; Svartbäcksmåla, 

Orrefors och Alsterbro att testa! 

Gymmen är fria att användas 

av alla - året om, dygnet runt. 

Träningsredskapen är enkla att 

använda och instruktion finns på 

utgymmet, se nybro.se/utegym.

HITTAUT I NYBRO
OCH ALSTERBRO
Leta checkpoints och upptäck 

din närmiljö med Hittaut. Ta 

med kartan på promenaden, 

cykelturen eller löprundan så 

aktiverar du både kropp och 

knopp och kanske upptäcker 

några nya platser. Vid varje 

checkpoint finns en kod som 

du kan registrera på ditt konto, 

med chans att vinna fina 

priser. Alla kan delta utifrån 

sina förutsättningar. Hittaut i 

Nybro och Alsterbro pågår hela 

sommaren. Läs mer på Nybro 

Orienteringsklubbs hemsida.

SOMMARBOKEN 
”UT I DET VILDA”
Gillar du att prata och tipsa om 

böcker som du lyssnat på eller 

läst, träffa kompisar, göra lite olika 

aktiviteter och fika? Då ses vi ute  

i det vilda!

Ålder: 8-12 år

Datum: 22 juni, 1 juli, 18 augusti

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Badhusparken

Föranmälan: Ja, senast 15 juni  

på 0481-454 60 eller maila till 

bibliotek@nybro.se. Obs! 

begränsat antal platser. 

SE FILM, LYSSNA PÅ
LJUDBOK ELLER  
LÄS DIGITALT
Har du ett lånekort på Nybro

bibliotek? E-boksappen Biblio

erbjuder e-ljudböcker att

lyssna på och e-böcker att

läsa. Du som är över 16 år kan 

också titta på strömmande film

med Cineasterna! Logga in

med lånekort och pinkod. Läs

mer på bibliotek.nybro.se.

BOK- & PYSSELKASSE 
HOS NYBRO BIBLIOTEK
Bok och pyssel tillsammans! 

Pyssla loss under lovet med 

bok- och pysselkasse. Finns att 

hämta på biblioteket under 

veckorna 28-30. Nya kassar 

varje vecka. Begränsat 

antal. Först till kvarn.

Ålder: 6-8 år.

Hemsida: bibliotek.nybro.se

GULA GRILLEN
Fryshuset arrangerar 

tisdagsaktiviteter i sommar 

tillsammans med lokala 

föreningar, Nybro IF Fotboll, 

Madesjö IF, Nybro Minigolfklubb, 

Hyresgästföreningen Nybro, 

Nybro Vikings och Nybro Bostad. 

Mer info på Fryshusets 

facebooksida.

Datum: 15 juni–21 augusti.

Ålder: 6-15 år. Föranmälan: Nej. 

Adress: Gula Grillen i Kungshall.

Kontakt: Sussi Forsell,  

sussi.forsell@fryshuset.se

eller 076-001 06 67. 

LOVELY DAYS ❤ 
Vi gör utflykter, bakar, spelar

spel, badar och andra somriga

aktiviteter. Vi utgår från Fryshuset

i Kungshall, Kungshallsvägen 33.

Kolla efter schema på Fryshusets

Facebook. 

Ålder: 6-15 år.

Föranmälan: Nej. 

Adress: Fryshuset 

Kungshallsvägen 33, Nybro.

Kontakt: Sussi Forsell,  

sussi.forsell@fryshuset.se  

eller 076-001 06 67. 

SOMMARÄVENTYR 
I ALSTERBRO
Vi åker till Alsterbro badplats och

möts upp av Alsterbro BareFoot

Team för barfotaåkning och 

vattenskidor. Passa på att även 

testa padel och utegymmet som 

ligger bredvid badplatsen. Mer 

info på Fryshusets Facebook.

Ålder: 10-25 år. 

Föranmälan: Ja, senast dagen

innan till Fryshusets personal.

Observera: Simkunnighet är  

ett krav! 

Kontakt: Sussi Forsell, 

sussi.forsell@fryshuset.se

eller 076-001 06 67

KODA DITT EGET  
DATORSPEL
Gillar du att spela datorspel? 

Varför då inte prova på att skapa 

ett själv! Under sommarlovet 

kan du som har fyllt 10 år prova 

på att koda ditt alldeles eget 

datorspel i programmet Scratch, 

tillsammans med ungdomarna 

från Hemkodat. Vi kommer 

att brainstorma fram några 

roliga spelidéer till att 

koda och förverkliga våra 

spel vid veckans slut. 

Datum: 2-6 augusti kl. 10.00.

Var: Online via tjänsten Zoom.

Utrustning: Du behöver en 

dator och internetuppkoppling.

Ålder: 10-15 år.

Föranmälan: Ja, maila till 

non@hemkodat.se, skriv 

”Nybro” i ämnesraden. 

Hemsida: hemkodat.se

Kontakt: Non Raagaard,  

koda@hemkodat.se,  

eller 072-323 23 93.

SOMMARLOVSÖPPET
PÅ MEJERIET 
Mejeriet är ett kulturcentrum 

och fritidsgård, där du kan prova 

på olika aktiviteter och träffa 

kompisar. I sommar finns en 

mängd aktiviteter att testa!

Ålder: Mellanstadiet. 

Föranmälan: Ja, till 0481-45 090

Adress: Fabriksgatan 12, Nybro

Öppettider: nybro.se/mejeriet

Bowling | Tisdag 15 juni 

Vi samlas utanför Nybro 

bowlinghall kl. 16.30.

Gokart | Fredag 18 juni

Vi samlas på Mejeriet kl. 14.30 

för avfärd till Greby Öland.

Hemmadag på Mejeriet 

Tisdag 22 juni 

Vi spelar kubb m.m.

Gokart | Tisdag 29 juni

Vi samlas på Mejeriet kl. 14.30 

för avfärd till Greby Öland.

Hemmadag på Mejeriet

Fredag 2 juli. Vi grillar m.m.

Bowling | Tisdag 6 juli

Vi samlas utanför Nybro 

bowlinghall kl.16.30.

Hemmadag på Mejeriet

Fredag 9 juli. Vi grillar m.m.

Hemmadag på Mejeriet

Tisdag 10 augusti. Vi grillar m.m.

Bowling | Fredag 13 augusti

Samling utanför Nybro 

bowlinghall kl. 16.30.

Gokart | Tisdag 17 augusti

Samling på Mejeriet kl. 14.30 

för avfärd till Greby Öland.

Hemmadag på Mejeriet

Fredag 20 augusti. Vi avslutar 

sommarlovet med en grillkväll.

Välkommen!
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MISSA INTE ATT BESÖKA 

...några av alla Nybro kommuns 

spontananläggningar och ytor i 

sommar. Här är några tips! 

Badhusparken 

I Badhusparken hittar du 

beachvolleybollplan, utegym, 

motionsslingor, badplatser,  

lekpark. Läs mer på 

nybro.se/badhusparken.
 

Tennisbanor 

På Åkrahälls IP och  

Victoriavallens IP kan du  

spela tennis kostnadsfritt!  

nybro.se/tennisbanor.

Badplatser 

I Nybro kommun finns  

många möjligheter till bad.  

Se kommunens badplatskarta  

på nybro.se/badplatser.
 

Inlines och rullskridskor  
Yta för inlines och rullskridskor 

hittar du vid Åkrahälls IP. 

Svartbäcksmåla 

aktivitetsområde 

svartbacksmala.se

FIRA LOVET  
SMITTSÄKERT
Aktiviteterna är anpassade 

för att vara smittsäkra men

möten med andra människor 

är oundvikligt. Kom ihåg att

undvika trängsel, tvätta 

händerna, stanna hemma om 

du känner dig det minsta sjuk 

och att ta hand om varandra!

Vi önskar dig ett riktigt härligt 

sommarlov! Vi ses igen när  

hösterminen startar 23 augusti. 

Programmet finns även online 

på nybro.se/lov, där du även ser 

om det sker uppdateringar.
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