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Personal

Kultur- och fritidschef
Tord Gustafsson
tel. 0433 -720 08
tord.gustafsson@markaryd.se
Övergripande ansvar för
kommunens kultur- och
fritidsfrågor.

Ungdomssamordnare
Arne Lindman
tel. 0433 - 721 03
arne.lindman@markaryd.se
Samordnar hela kommunens
ungdomsfrågor, resursperson för
kommunens ungdomar.

Kultursamordnare
Helena Jakobsson
Ewa Svensson (vikarierande)
ewa.svensson2@markaryd.se
Ansvarar för kulturprogram,
kulturarrangemang.

Föreningsassistent
Krister Edvardsson
tel. 0433 - 720 53
krister.edvardsson@markaryd.se
Lovprogram, idrottsskolan, fiske,
lotteri samt allmän service till föreningar.

Sommartider hej hej!
Kulturskolledare
Thomas Jonsson
tel. 070 - 994 77 77
thomas.jonsson@markaryd.se
Huvudansvar för Kulturskolan.
Administratör
Åsa Karlsson
tel. 0433 - 720 91
asa.karlsson@markaryd.se
Ansvarar för registrerings- och
bidragshantering till föreningar,
bokningar, allmän föreningsservice.

Fritidsledare
Mikael Strandberg, tel. 070 - 542 64 30
Patrik Persson, tel. 070 - 662 15 16
Suzann Gustson, tel. 073 - 951 14 39

Välkomna till Markaryds kommun
Kultur och fritid, Box 74, 285 22 Markaryd, www.markaryd.se

Besöksadress: Markaryds Kulturhus, Kungsgatan 1, 285 31 Markaryd

Nytt för i år
Lata dagar och en glass i sin hand. Det är säkert så många vill ha det under
sommarlovet. I årets Sommarskoj finner ni ett program med både nya och
beprövade aktiviteter.
I år har vi inga restriktioner att förhålla oss till men det är viktigt att vi
fortsätter att vara försiktiga. Känner vi oss förkylda och snuviga eller har
feber så stannar vi hemma från den tilltänkta aktiviteten. Tänk på att vissa
aktiviter har anmälningsdag.
Var gärna med och lös Sommarkrysset eller få
fem rätt i Sommarbingo där du kan vinna badoch biobiljetter.
Önskar er ett härligt sommarlov!

Alla är välkomna!
Sommarlovet är din tid, använd den väl, efter din vilja och förmåga.
Tänk på att kompiskortet gäller även under sommarlovet!

Gula busskortet
Om du har blivit av med, eller inte fått ditt gula busskort är torsdagen den
23 juni sista dagen att beställa nytt för att vara säker på att du får det innan
personalen går på semester. Busskortet tar dig gratis inom Markaryds
kommun med Länstrafikensbussar 150.
Förlorat busskort ersätts mot en avgift på 40 kronor.
Kontaktperson är Arne Lindman, tel. 0433 - 721 03 eller
Krister Edvardsson, tel. 0433 - 720 53.

Fritidsgårdsinformation
Öppettider under sommarlovet
Markaryd – Overground. Vecka 24,25,26 och 27
Dag
Årskurs
Klockan
Tisdagar
4-6
15:00 - 17:00
7 - 19 år
17:30 - 20:00
Fredagar
7 - 19 år
19:00 - 22:00 Fredagen 24 juni
STÄNGT
(Midsommarafton)
Strömsnäsbruk – Hålan. Vecka 24,25,26 och 27
Måndagar
4-6
15:00 - 17:00
7 - 19 år
17:30 - 20:00
Fredagar
4-6
16:00 - 18:30
7 - 19 år
19:00 - 22:00 Fredagen 24 juni
STÄNGT
(Midsommarafton)
Vecka 28,29, 30 och 31 är det helt stängt på båda gårdarna
Markaryd – Overground. Vecka 32
Tisdagar
4-6
15:00 - 17:00
7 - 19 år
17:30 - 20:00
Fredagar
7 - 19 år
19:00 - 22:00
Strömsnäsbruk – Hålan. Vecka 32
Måndagar
4-6
15:00 - 17:00
7 - 19 år
17:30 - 20:00
Fredagar
4-6
16:00 - 18:30
7 - 19 år
19:00 - 22:00
Vanliga öppettider enligt ordinarie schema från vecka 33 och
framåt.

Strömsnäsbadet
Det barnvänliga friluftsbadet
Alltid badvakt i tjänst.
Öppnar lördagen 11 juni
måndag - fredag kl. 11:00 - 18:00
lördag - söndag kl. 11:00 - 17:00
Motionssim onsdagar kl. 06:00 - 09:00
Välkommen hälsar
Kultur och fritid, Markaryds kommun
www.markaryd.se

Fiskeinformation
I Markaryds Kommun finns sju fiskevårdsområden.
Vänneåns FVO, Tannsjö – Hultasjöns FVO,
Markaryds FVO, Exens FVO, Torpa Socken FVO,
Lagan (Hamneda- Traryd) FVO och Hammarsjöns FVO
Här kan du köpa ditt fiskekort
Markaryd
Team Sportia
Strömsnäsbruk
ICA Nära

Nyhet: Du kan även köpa ditt fiskekort på www.ifiske.se
Fiskeguide finns att få i sin helhet på markaryd.se under fliken
Uppleva och göra.

Smålandet
Närmare älgen än så här kommer du knappast.
Smålandet utanför Markaryd är en perfekt utflykt.
Ta med dina släktingar när de ändå är i kommunen och
möt skogens konung.
Mer information om öppettider, priser mm hittar du på
www.smalandet.se

Vetenskapshuset
Varmt välkomna till oss i sommar.
Vi har öppet måndag – fredag hela sommaren
mellan kl. 10:00 - 16:00.
Lärarledda aktiviteter har vi mellan kl. 11:00 - 12:00 och
14:00 - 15:00.
• Programmering i Makerverkstaden
• Energispelet Energi i balans
• Kemidetektiver i labbet
Gör gärna ett besök på våra utställningar som är öppna för guidning.
• Nobel Prize Museum: För mänsklighetens största nytta
• Tekniska Museet: Sjukt smart
Entré
Fri entré för barn upp till 12 år
50 kr för vuxna från 20 år
25 kr för ungdomar 12 - 20 år
Hitta hit

Vetenskapshuset (mitt emot bowling/Hannabadet)
Hannabadsvägen 1, Markaryd
Arrangör och kontaktperson
Vetenskapshuset
Lina Simonsson, info@vetenskapshuset.se

Torsdagen 9 - söndagen 19 juni
Sommarrebus
Utomhus vid Traryds folkbibliotek (Verdandi).
Gratis aktivitet för alla. Svarstalong och penna finner du
utanför ingången. När du gått rundan läggs formuläret i
bokinkastet till biblioteket.
Familjebadkort till tre vinnare!
Arrangör och kontaktperson
Traryds folkbibliotek, Kultur och fritid.
Desirée Nilsson, tel. 0433 - 741 29, tbibliotek@markaryd.se

Fredagen 10 juni
Skolavslutning – Drogfritt
För dig som börjar i åk 7 - 19 år.
Markaryd
Uteaktiviteter vid fritidsgården Overground, kl. 19:00 - 23:00
Strömsnäsbruk
Uteaktiviteter vid fritidsgården Hålan, kl. 19:00 - 23:00
Arrangör: Fritidsledarna, Kultur och fritid

Fredagen 24 juni
Midsommarafton
Strömsnäsbruks Hembygdspark, kl. 14:30.
Traryds Hembygdspark, kl. 16:00.
Midsommarstången kläds kl. 09:00.
Varmt välkomna!

Läs fem – få en

SOMMARBOKEN 2022
för dig som är 0 – 17-år
Låna och läs totalt fem böcker, e-böcker eller ljudböcker.
Lämna häftet på ditt bibliotek och få din presentbok.
Du får vara med två gånger. Inlämning: 1 juli till 1 september.
En härlig lässommar önskar alla på biblioteken!
Arrangör och kontaktperson
Biblioteken, Kultur och fritid, Markaryds kommun
Katrin Wik, tel. 079 - 336 06 41
Besök vår hemsida i sommar för
thomas.wiking@markaryd.se
extra utmaningar!
katrin.wik@markaryd.se

Bibliotekens öppettider
Markaryd 30 maj – 11 september
måndag – torsdag kl. 12:00-18:00, fredagar kl.12:00-17:00
tel. 0433 – 721 05
MERÖPPET varje dag kl. 07:00 - 22:00
Strömsnäsbruk 30 maj – 11 september
måndagar, tisdagar, torsdagar kl. 15:00 - 18:00
onsdagar kl. 10:00 - 13:00, kl. 14:00 - 17:00, fredagar kl. 10:00 - 13:00
tel. 0433 - 722 02
MERÖPPET varje dag kl. 07:00 - 22:00
Traryd
Måndag, kl. 15:00 - 18:00 och onsdagar, kl. 09:00 - 12:00
27 juni – 21 augusti STÄNGT, tel. 0433 - 724 17
MERÖPPET varje dag kl. 07:00 - 22:00

Boktitel: ………………………………………………………………
Författare: …………………………………………………………..
Jag tycker boken var:

Boktitel: ………………………………………………………………
Författare: …………………………………………………………..
Jag tycker boken var:

Boktitel: ………………………………………………………………
Författare:…………………………………………………………..
Jag tycker boken var:
Boktitel: ………………………………………………………………
Författare: …………………………………………………………..
Jag tycker boken var:

Boktitel: ………………………………………………………………
Författare: …………………………………………………………..
Jag tycker boken var:

Namn och ålder: ……………………………………………

Jag brukar låna i:

Markaryd

Strömsnäsbruk

Traryd

Är du intresserad av skapande verksamhet? Då är Kulturskolan
något för dig! Mer information får du genom Thomas Jonsson,
tel. 070 - 994 77 77. thomas.jonsson@markaryd.se

Måndag – fredag, Öppet hela sommaren

Sommar på bibblan
Sommartornet
Ibland kan sommaren kännas alldeles för lång. Du har kanske tröttnat på
sol, regn, sand, asfalt, syskon eller vara själv.
Kom till oss att spana in Sommartornet.
Markaryds bibliotek
Måndag - torsdag, kl. 12:00 - 18:00
Fredag, kl.12:00 - 17:00
Mer information på bibliotek.markaryd.se
Arrangör och kontaktperson
Markaryds bibliotek, Kultur och fritid
Thomas Wiking, tel. 0433 - 721 06
thomas.wiking@markaryd.se

Torsdagen 9 - söndagen 19 juni
Tipsrunda med hästtema 0 – 99 år
Utomhus vid Traryds folkbibliotek (Verdandi). Gratis aktivitet
för alla. Svarstalong och penna finner du utanför ingången.
När du gått rundan läggs formuläret i bokinkastet till biblioteket.
Familjebadkort som pris till tre vinnare!
Arrangör och kontaktperson

Traryds folkbibliotek, Kultur och fritid

Desirée Nilsson, tel. 0433 -741 29, tbibliotek@markaryd.se

Om du ska ut på sjön i sommar
glöm inte flytvästen

Sommartennis V24,25, 26 och 27
med Carl och Vilmer
Markaryds Tennisklubb bjuder in skolungdomar åk 1 – 6 till GRATIS
tennisträning med lek och gemenskap.
Utomhusbanorna vid Skärsjövallen i Markaryd.
Träning/speltiderna är uppdelade i fyra
en (1) timmes pass, för och eftermiddagspass.
Pass 1 10:00 - 11:00
Pass 2 11:00 - 12:00
Pass 3 13:00 - 14:00
Pass 4 14:00 - 15:00
Rack och bollar finns på plats.
Tänk på att använda vanliga gymnastikskor, ej löparskor.
Anmäler er till Carl Hansson, tel. 076 - 191 45 45
Arrangör och kontaktperson
Markaryds Tennisklubb
Carl Hansson, tel, 076 - 191 45 45

Friluftsliv
Ännu en sommar med gobitar runt hörnet. Ta en promenad i
en skog, paddla, sov en natt i ett tält eller varför inte under bar
himmel. Livet är härligt och naturen ligger där för oss. Inga tider
att passa man gör som man själv vill. Njut av sommaren och
besök gärna våra vindskydd vi har runt om i Markaryds kommun.
Markaryds kommun en pärla i hörnet av Småland.
Krister Edvardsson, Kultur och fritid

Onsdagen 15 juni
Liseberg
För dig som börjar i åk 7 - 19 år.
Kostnad 400: - (resa och entré)
Åkband och mat betalar du själv för.

Foto: Liseberg

Föranmälning görs via mupi.se/QR kod.
Öppnas upp tisdagen 7 juni, sista anmälningsdag fredagen 10 juni.
När anmälan är gjord så betalar ni via Swish. Numret får du i samband
med anmälan. Begränsat antal platser!
Arrangör och kontaktperson
Fritidsgårdarna, Kultur och fritid
Mickael Strandberg tel. 070 - 542 64 30
mikael.strandberg@markaryd.se

Måndagen 20 och onsdagen 22 juni
Enhörningar på rymmen
Kl. 15:00 - 18:00.
Kl. 09:00 - 12:00.
Gratis aktivitet på Traryds bibliotek. Finn ett antal enhörningar
bland bokhyllorna. Familjebadkort till tre vinnare!
Arrangör och kontaktperson
Traryds folkbibliotek, Kultur och fritid.
Desirée Nilsson, tel. 0433 - 741 29, tbibliotek@markaryd.se

Djurparken Traryd Skans
Gör gärna ett nedslag i kommunens vackra och rofyllda
djurpark i Traryd. En perfekt utflykt för hela familjen.
www.traryd.eu
Varmt välkomna

Måndagen 20 juni och onsdagen 22 juni
Pins
Gratis aktivitet för alla på Traryds bibliotek!
Måndagen 20 juni kl. 15:00 - 18:00.
Onsdagen 22 juni kl. 09:00 - 12:00.
Ta gärna med motiv som ryms inom en cirkel på 4 cm
med en kant över så man kan klippa till.
Skicka gärna motiv till e-post så skriver vi ut.
Max tre pins per person.
Arrangör och kontaktperson
Traryds folkbibliotek, Kultur och fritid
Desirée Nilsson, tel. 0433 - 741 29, tbibliotek@markaryd.se

Kanot/Paddling
Kanoting ger en fantastisk härlig naturupplevelse för stora och små.
I Markaryds kommun kan du ta dig fram längs med en lummig å eller
öppen sjö. Du kan även paddla ut till havet via Lagaleden som är en av
Sydsveriges stora kanotleder.
Lagaleden
Lagaleden sträcker sig 150 km från sjön Bolmen ut till havet
Laholmsbukten. Du väljer själv hur lång sträcka du vill paddla. Har du
ingen egen kanot finns det kanotuthyrning längs med leden.
Kanotuthyrarna erbjuder kanottransport till/från start- eller målplats.
Lägerplatser
Utmed Lagaleden finns ett 30-tal lägerplatser. De är markerade med
skyltar som föreställer en kanot och ett tält. På dessa platser finns sopställ,
toalett, ved och på många ett övernattningsskydd.
Ska du övernatta på en av lägerplatserna betalar du via ifiske.se.
Priset för en övernattning är 40:-/person över 12 år.
Väl värt ett besök i sommar!

Måndagen 20 juni - söndagen14 augusti
Cykla dressin
20 juni - 14 augusti (Midsommarafton stängt)
Öppet dagligen kl. 09.30-16.00.
Starttider: kl. 09.30 respektive 13.00.Vi rekommenderar telefonbokning.
Hyr dressinen ett helt pass på tre timmar. Vänligen kom före bokad tid.
Bokning
Tel. 070 - 682 09 25 eller på plats vid lokstallet. Ej med SMS eller mejl.
Besök också vårt lokstall med ånglok och rälsbussar!
1 maj-19 juni samt 15 augusti - 30 september
Endast bokning via telefon 070-682 09 25.
Start och återlämning
Lokstallet, Mejerivägen 7, Strömsnäsbruk, 200 m norr om järnvägsstationen.
OBS! Tisdagar och lördagar 18 juni - 27 aug vid järnvägsstationen.
Skylt: MUSEIJÄRNVÄG till parkering vid turistvägarna Riksettan och
Laganslingan.
Pris och utrustning (försäkring ingår)
Enkeldressin: 275 SEK. Två typer:
•
En vuxen + två barn/en vuxen på bänk (bredd: 82 cm).
•
En vuxen + två barn/en vuxen på trädgårdsstol.
Tandemdressin: 375 SEK. Två vuxna + två barn/en vuxen
på bänk (bredd: 82 cm). Vi har några hjälmar till utlåning. Regnar det?
Vi har regncaper (20 SEK). Vi tar Swish, bankkort och kontanter (SEK).
Sträcka
Strömsnäsbruk-Axhult (ca 7 km söderut).
Ta gärna med kaffekorg. Vi säljer glass! I Axhult finns
en rastplats med grill och toalett. Ta med grillkol eller beställ av oss.
Arrangör och kontaktperson
Skåne – Smålands Järnvägsförening
Harald Berglund, tel. 070 - 682 09 25

Onsdagar 22,29 juni och 6,13 och 20 juli
Prova på keramik
Keramikverkstadens dörrar på fritidsgården Overground i Markaryd,
är öppna mellan kl. 15:00 - 17:00.
Förbokning krävs – begränsat antal platser.
Arrangör och kontaktperson
Kulturskolan, Kultur och fritid
Suzana Abrahamsson, tel. 079 - 05 38 778
suzana.abrahamsson@markaryd.se

Onsdagen 22 juni
Skånes djurpark
För dig som börjar åk 6 - 19 år, bär det av till Höör. Här kommer vi att se
Nordens alla djur. Hinderbanor och vattenrutschbana finns för de som vill
testa det. Medtag badkläder.
Buss och entré 400 kr. Smörgås och dricka ingår i avgiften. Swisha in efter
anmälan som görs via QR koden eller via mupi.se.
Anmälan öppnar måndagen 13 juni. Sista anmälningsdag fredagen 17 juni.
Buss avgår från
Traryds busstation, kl. 08:30
Strömsnäsbruk, La Bonné, kl. 08:45
Markaryds busshållplats, kl. 09:00
Hemkomst runt
Ca: kl. 19:30 i Markaryd, Strömsnäsbruk ca: kl. 19:50
och Traryd ca: kl. 20:00
Arrangör och kontaktperson
Fritidsgårdarna, Kultur och fritid
Mickael Strandberg, tel. 070 - 542 64 30
mikael.strandberg@markaryd.se

Torsdagarna 23,30 juni, 7,14,21,28 juli
och 4,11 augusti
Bibblan i parken
Gratis aktivitet för dig mellan 6 - 15 år, kl. 14:00 - 14:45.
Strömsnäsparken vid Strömsnäsbruks bibliotek.
Regnar det är vi inne på biblioteket.
Det blir bland annat utepyssel, pyssel, boktips, eget skapande, boktips på
sommarläsning och högläsning.
Du kan också lämna egna förslag.
Arrangör och kontaktperson
Strömsnäsbruks bibliotek, Markaryds kommun.
Ann Hanzon och Desireé Nilsson, tel. 0433 - 722 02
sbibliotek@markaryd.se

Fritidskällan
Behöver du låna fritidsutrustning i sommar hör av dig till oss innan du köper
eget. Vi har över 350 artiklar i sortimentet så kanske det alltid är något som
skulle göra din/er dag lite rikare.
Fritidskällan hittar du på nedervåningen vid fritidsgården Overgrounds
lokaler på Hannabadsvägen i Markaryd. Under veckorna 28 – 33 kommer
Fritidskällan ha ett mindre urval av sina artiklar tillgängliga på Markaryds
bibliotek under ordinarie öppettider.

Arrangör och kontaktperson
Kultur och fritid, Markaryds kommun
Krister Edvardsson, tel. 0433 - 720 53
Arne Lindman, tel. 0433 - 721 03

Discobad på Strömsnäsbadet
Håll utkik på fritidsgårdarnas Facebook eller via Snapchat (riskakaost) där
vi lägger ut bad på Strömsnäsbadet efter stängningsdags.
Arrangör och kontaktperson
Fritidsgårdarna Hålan och Overground, Kultur och fritid
Patrik Persson, tel. 070 - 662 15 16, patrik.persson@markaryd.se

Onsdagar 29 juni,6,13,20 och 27 juli
Padel utomhus
Kultur och fritid bjuder ungdomar upp till 20 år att spela gratis på
padelbanorna vid bowlinghallen. Mellan kl. 13:00 - 14:00 är båda banorna
reserverade för Kultur och fritid. Koden till banorna får
du genom Joachim Back inne i bowlinghallen.
Arrangör och kontaktperson
Padel i Markaryd i samarbete med Kultur och fritid
Joachim Back, tel. 0433 - 122 10

Fredagen 8,15 juli och torsdagen 28 juli
Scensommar
Utomhusteater för liten och stor med fri entré.
Fredagen 8 juli, kl. 10:00. Hinneryds församlingshem.
Cirkus Gaston och Caligari
Fredagen 15 juli, kl. 15:00. Markaryds folkhögskola.
Cirkus i det gröna med Spinning Compass Performance.
Torsdagen 28 juli, kl. 10:00 Strömsnäsbruks Hembygdspark.
Motsatser med Embla dans och teater.
Arrangör
Region Kronoberg

Tisdagen 5 juli – torsdagen 7 juli
Camp fritidsgården
För dig som börjar i årskurs 4 - åk.9.
Tisdagen 5 juli kl. 12:00 - torsdagen 7 juli kl. 12:00.
Avgift 200 kr (mat och aktiviteter ingår i avgiften).
Här kommer fritidsgårdarnas populära lägerverksamhet igen.
Skapa minnen för livet med nya vänner och utmaningar.
2 övernattningar med film. galna upptåg, kiosk, stor avslutningsfest.
Övernattningen kommer att ske i lilla gymnastiksalen i Strömsnäsbruk.
Du kan se fram emot förutom övernattningen, bad, kanoting, tävlingar,
grillningar, spökrunda och en härlig gemenskap.
Måndagen 13 juni öppnas anmälan och ligger uppe till torsdagen 23 juni,
kl.12:00. Anmälan görs via QR koden eller via mupi.se.
Blankett och information skickas hem till de som anmäler sig.
Alla som deltager på lägret skall följa fritidsgårdarnas värdegrund som vi
informerar om på lägret. Begränsat antal platser.
Arrangör och kontaktperson
Fritidsgårdarna Hålan och Overground, Kultur och fritid
Patrik Persson, tel. 070 - 662 15 16
patrik.persson@markaryd.se

Fritidsgården Overground
Håll utkik på Overgrounds Facebook sida under sommarlovet.
Här kommer vi att lägga ut spontanaktiviteter som minigolf, bowling eller
något annat kul.

Måndagen 27 juni - fredagen 1 juli
Strömsnäs Sports Camp
Fotboll och gymnastik
SIF och SGK arrangerar Sports Camp läger för alla barn och ungdomar
mellan 7 - 16 år (förskoleklass -9:an) i Markaryds kommun i Strömsnäsbruk.
SIF är på Strömsborg och SGK är i skolans gymnastiksal samt Ballhall.
Varje dag mellan kl. 10:15 - 16:00
Buss 150 avgår kostnadsfritt från Markaryd ca. 09.35 och tillbaka till
Markaryd kl. 16.35 (preliminär tid). OBS! medtag gula busskortet!
Avgiften 650: - bindande anmälan, i priset ingår lunch, mellanmål,
sportpaket till respektive idrott m.m.
Under veckan kommer vi träna Fotboll eller Gymnastik med hjälp av 16
handledare. Vi har bjudit in expert handledare som under några dagar
kommer träna oss lite extra. På eftermiddagarna kommer vi att bada på
Strömsnäsbadet eller ha andra aktiviteter. Anmälan görs på
www.stromsnasbruksif.com eller www.stromsnasgk.se

Vi

Arrangör och kontaktperson
Strömsnäsbruks IF och Strömsnäsbruks Gymnastikklubb.
Johan Göransson, tel. 070 - 315 40 16
Annette Larsen, tel. 073 - 614 51 47

Onsdagen 29 juni och torsdagen 30 juni
Hemlig aktivitet med Ungdomar Kan
För dig mellan 6 - 15 år. Gratis aktivitet!
Strömsnäsbruk
Samling utanför Strömsnäsbadet, onsdagen 29 juni kl. 09:30 - 11:30
Utomhusaktivitet.
Markaryd
Samling vid löparbanorna på skolidrottsplatsen, Markaryds skola,
torsdagen 30 juni, kl. 09:30 - 11:30. Utomhusaktivitet.
Ungdomar Kan är en sommarkurs i ungdomsdemokrati och ledarskap.
Ungdomar i åldern 15 - 17 år har under tre veckor fått utbildning inom
dessa områden och avslutar nu med en praktisk aktivitet.
Arrangör och kontaktperson
Ungdomar Kan 2022
Arne Lindman, tel. 0433 - 721 03
arne.lindman@markaryd.se

Upplevelsekartan
Nu har vi samlat hela vårt kommunala friluftslivsutbud på
markaryd.se/uppleva och göra.
Här finner du vandringsleder, fiskeområden, grillplatser, badplatser och
mycket annat. Ladda hem sidan på din mobil, surfplatta så har du alltid den
nära till hands. Hör gärna av er om det är något ni saknar på kartan.
Arrangör och kontaktperson
Kultur och fritid, Markaryds kommun
Krister Edvardsson tel. 0433 - 720 53
krister.edvardsson@markaryd.se

Sommarbingo
Sätt ett kryss på den aktivitet du har gjort i sommar. När du får fem kryss
antingen lodrätt, vågrätt eller på diagonalen. Registrerar
ditt namn och din adress via QR koden. Då är du
med i utlottningen av bio och badbiljetter.
Sommarbingo är öppen till 21 augusti.
Lycka till!

Simmat
200 m

Läst en bok

Vattnat
blommorna
i mitt hem

Städat mitt
rum

Hjälpt
någon att
handla

Ätit glass

Berättat en
rolig historia
för en
kompis.

Gett beröm
till någon du
inte känner

Plockat
jordgubbar

Fiskat

Bäddat
sängen

Sprungit
2 km eller
mer

Åkt
vattenskidor

Sett en rolig
film på TV

Varit på en
kulturell
aktivitet

Läst en
nyhets
tidning

Promenerat
2 km eller
mer

Sovit i tält

Stått på
händer

Varit inne
på mupi.se i
sommar

Pratat med
en kändis i
sommar

Skrivit ett
vykort och
skickat till
en släkting

Åkt båt

Klippt
gräsmattan

Cyklat 2 km
eller mer

Tisdagen 12 juli
Vattenskidåkning med VSK Svanen

Utbildade ledare tar hand om dig och lär dig grunderna i vattenskidåkning.
Klubbstugan i Klint, Strömsnäsbruk.
För dig mellan 6 - 15 år.
Tisdagen 12 juli, kl. 13:00 - 16:00
Gratis aktivitet. Ingen föranmälan krävs.
Arrangör och kontaktperson
VSK Svanen i samarbetet med Kultur och fritid
Anders Johansson, tel. 0433 - 720 97

Torsdagen 14 juli
Teckna på Strömsnäsbruks bibliotek
Kom till Strömsnäsbruks bibliotek torsdagen 14 juli. Kl. 14:00 - 15:30
Här får du träffa Emmelie Salomonsson som är barnbokskonstnär.
Här får du chans att lära känna och teckna med Emmelie.
För dig mellan 6 - 10 år. Gratis och ingen föranmälan krävs.
Arrangör och kontaktperson
Strömsnäsbruks bibliotek, Kultur och fritid
Ann Hanzon tel. 0433 - 722 02, sbibliotek@markaryd.se

Torsdagen 11 augusti
Halmstad äventyrspark
Bussresa till Halmstad äventyrsland för dig som ska börja i årskurs 4 - 9.
Äventyr och badland finns i parken. Du roar dig med bad, dinosaurier,
karuseller med mycket annat hela dagen. Simkunnighet på 200 meter är ett
krav.
Medtag egen matsäck om så önskas. Finns också att köpa på plats.
Buss och entré 450 kr. Betalningsinformation får ni när ni gör anmälan.
Anmälan görs via QR kod eller på mupi.se.
Anmälan öppnas måndagen 13 juni.
Sista anmälningsdag är senast måndagen 8 augusti.
Busstider
Traryds busstation, kl. 09:00
Strömsnäsbruks la Bonné, kl. 09:15
Markaryds busstation, kl. 09:30
Hemfärd, kl. 18:15
Markaryds busstation, kl. 19:15
Strömsnäsbruk La Bonné, kl. 19:35
Traryd busstation, kl. 19:45
Arrangör och kontaktperson
Fritidsgårdarna, Kultur och fritid
Suzann Gustson, tel. 073 - 951 14 39 (endast sms)

Kanotcentralen i Oshult
Mer information om uthyrningen finner du på www.smalllandcanoes.se
Arrangör och kontaktperson
Smalland Canoes - Markaryd
Stephen Tomie

Fredagen 19 augusti
Hoppborgar och hinderbana
Ballhall - Strömsnäsbruk, kl. 16:00 - 21:00.
Strömsnäsbruks hembygdsförening i samarbete
med Markaryds Sparbank bjuder hela
Markaryds kommun till grand final av
2022 sommarlov.
Hallen kommer att vara fylld med hoppborgar och
hinderbanor. Det bjuds på popcorn och slush.
Arrangör och kontaktperson
Strömsnäsbruks hembygdsförening i samarbete med Markaryds Sparbank.
David Svensk, tel. 072 - 230 91 71

Bangolfbanorna Strömsnäsbruk
Gör gärna ett besök på bangolfbanorna i Strömsnäsbruk.
Gratis klubbor för spel finns på Stig Inn och Lagadalskyrkan

Lördagen 27 augusti
Festivalloppet – SK Graal
Markaryds kommun - Kultur och fritid bjuder dig som går i grund- eller
gymnasieskolan på startavgiften. Ange bara ”Sommarskoj” på din anmälan.
OBS! Gäller ej efteranmälan.
Banlängd 21 km,10 km, 4,8 km, 1,5 km och 550 meter.
Arrangör och kontaktperson
SK Graal, Ola Hanzon, tel. 073 - 320 41 33
festival@skgraal.se
www.skgraal.se

Juni, Juli, Augusti
Jag sitter här en stund
Och blundar men jag ser ändå
Jag räknar varje sjunde våg
Och jag svävar i en guld trädgård
Jag har suttit här ett tag
Sommarnatt blev sommardag
Jag ville aktivera min tro
Jag ville höra gräset gro
För hela året har jag väntat på
Juni, juli, augusti
För vindarna är varma då
Juni, juli, augusti
Du tror jag inte ser dig så
Du kommer utan kläder på
Men jag tror jag vet allt jag vill
Gud var god när du blev till
Jag sitter kvar en stund
Björkar blir en skuggig lund
En soldans på din grammofon
Håller regnet härifrån
För hela året har jag väntat på
Juni, juli, augusti
Allting verkar lättare då
Juni, juli, augusti
Innan du får gå
Vill jag få reda på
Har du nånsin känt så här?

Å Hela året har jag väntat på
Juni, juli, augusti
Allting verkar lättare då
Juni, juli, augusti
Allt känns mycket bättre då
Juni, juli, augusti
Vindarna är varma dååååå
Juni, juli, augusti
Artist: Gyllene Tider
Text: Per Gessle

10 saker du och
dina vänner kan
göra i sommar
som är helt gratis!
1. Bada i en sjö.
2. Mysa vid öppen brasa
sent på kvällen.
3. Cykla, promenera runt om i
Markaryds kommun.
4. Plocka bär och vistas
ute i skogen.
5. Ring en vän som du inte har
pratat med på länge.
6. Skriv ett riktigt brev.
7. Plocka blommor och ge till
någon speciell person.
8. Följa med på olika aktiviteter
som sommarskoj erbjuder.
9. Tälta.
10. Läs en ny spännande bok

Sommarkrysset 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Meta, kasta, pimpla. Vad gör man då?
2. Ett sommarspel man spelar på gräs och genom hinder.
3. Världens starkaste björn?
4. Mellan två träd kan man hänga upp sin?
5. Med en ….. i min mun.
6. Tändstickor och tändved behövs för detta.
7. Ett sommarbär?
8. Även på sommaren behöver man göra detta?
9. Denna ska alltid finnas på dig. När du ska ut på sjön eller havet.
Ledtråd: Detta har barn/ungdomar sett framemot en längre tid.

Tillsammans gör vi varandra bättre

Söndagen 28 augusti
Fiskets dag
Klintabadet i Strömsnäsbruk.
Mer information – se annons i Smålänningen i augusti.
Arrangör: Fiskevårdsområdena och Kultur och fritid
Vinnarna kommer att utses genom lottning bland de rätta svaren och
publiceras på www.mupi.se fr.o.m. tisdagen 28 juni.
RÄTT SVAR - Ordet i den skuggade lodrätta raden skriver du på talongen
här nere och lämnar in den på biblioteken i Markaryd eller Strömsnäsbruk.
Går också bra att svara via mupi.se eller via QR koden.
Senast söndagen 26 juni måste vi ha ditt svar.

Lycka till!

Namn:
Adress:
Postnr/Postadress:
Ålder:
Rätt svar är:

Mina Sommarskojsaktiviteter 2022
Aktivitet

Dag

Kl

Ev.anmälan

Övrigt

Njuta av sommaren – hela sommaren
Ansvarig utgivare
Sommarskoj 2022
Markaryds kommun
Kultur och fritid
Box 74, 285 22 Markaryd
Tel: 0433 – 721 03, 720 53

