
Höstlov 2018  
Karlshamns kommun



Äntligen!
Snart är det dags för ett nytt härligt höstlov.
Som vanligt erbjuder Karlshamns kommun tillsammans med föreningslivet ett stort 
utbud av aktiviteter för dig som är ledig. Här hittar Ni all information för att kunna 
vara med och delta i aktiviteterna. Ta chansen att prova på något nytt.

Mer information om de olika aktiviteterna lämnas av Peter Parnfelt via telefon 0454-
57 46 19 eller e-post peter.parnfelt@utb.karlshamn.se

Kom och prova vår populära dans. Ett roligt danspass för både killar och tjejer.

Fredag 2 november
Kl 10.00-11.00 för dig mellan 6 och 9 år
Kl 11.00-12.00 för dig mellan 10 och 12 år

Instruktör: Felicia Ölander Lundberg
Plats: Le Piqué Dansstudio, Vekerumsvägen 251 i Stilleryd
Anmälan med namn, ålder och telefonnummer skickas till felicia@lepique.se senast 
onsdagen den 31 oktober. Begränsat antal deltagare och vi behöver minst vara tio 
anmälda för att passen ska genomföras. 

Vid frågor maila info@lepique.se

Dans

Friidrott

IF UDD ger killar och tjejer möjligheten att prova på friidrott under höstlovet. 
Föreningen har sina duktiga ungdomar på plats i Vägga B-hall som ledare. 
Kom i träningskläder och ta med vattenflaska.

Tisdag 30 oktober 
Kl 10.00-12.00

För mer info kontakta Maria Northfell, tel 0763-37 17 37



Fritidsgårdarna

BELLEVUE  
GAMERS

19-21 FEB 2019 
SPORTLOVSLAN 

HÖGSTADIET & GYMNASIET 
MER INFO KOMMER! 

Arr: Fritidsgårdarna i Karlshamns Kommun



Bodekull Bowlingklubb anordnar höstlovsaktivitet i Karlshamns bowlinghall. 
Aktiviteten är öppen för dig som går i årskurs 1 eller äldre.

Tisdagen den 30 oktober kl 16.00-17.00 (15 platser) 
eller kl 17.00-18.00 (15 platser).

Anmälan krävs och sker till Manuela Andersson, tel 0705-88 70 53

Bowling

Trampolinhoppning

Karlshamns frisksportsklubb erbjuder dig att prova på trampolinhoppning i Vägga 
B-hall. Aktiviteten är för dig som är 10 år och äldre. Begränsat antal deltagare per 
pass (föranmälan krävs).

Måndag 29 oktober kl 09.00-11.00
Onsdag 31 oktober kl 09.00-11.00  

Anmäl dig till Lennart Carlsson, tel 0702-70 27 41

Välkommen att prova på luftgevärs- och luftpistolsskytte under 
höstlovet hos Ringamåla Skytteförening. Du kan prova både 
stående och sittande skytte. Du bör vara minst 13 år för stående
skytte. All utrustning finns att låna och vi har våra duktiga ledare 
på plats. Vi skjuter på elektroniska tavlor, MegaLink, där skytten 
ser träffen med en gång.

Tisdag 30 oktober kl 17.00-20.00
Torsdag 1 november kl 17.00-20.00

Vägbeskrivning till vår anläggning: Kör väg 29 norrut mot Växjö. 
Sväng vänster vid vägskylt Ringamåla. Kör ca 3 km och sväng vänster 
vid vägskylt Ringamåla 5, kör sedan ca 500 m och sväng höger och ni 
är framme vid skyttecentret.

För mer information, ring Magnus Ingemansson, tel 070-682 36 78

Luftgevärsskytte



 

Kultur

KULtur HÖSTLOV 2018
Pyssel på biblioteket
Välkommen till ditt bibliotek och pyssla, måla, rita, klipp och klistra 
tillsammans med ledare från Väggaskolan. För dig från 7 år, ingen föranmälan 
behövs. För mer information kontakta Karlshamns stadsbibliotek, tel. 0454-812 30.

Måndag 29/10 kl 09.30-11.30 Hällaryds bibliotek
Onsdag 31/10 kl 10.00-12.00 Svängsta bibliotek
Torsdag 1/11 kl 10.00-12.00 Mörrums bibliotek och 
kl 14.00-16.00 Stenbacka bibliotek

Arr: Kultur Karlshamn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrotslöjd – muttrar, skruvar och 
ståltråd
Vi gör insekter av det som blivit över. Workshop 
med Maria Jonsson Petersson. För barn från 7 år, 
ingen föranmälan behövs.

Måndag 29/10 kl 10.00-12.00 Karlshamns 
stadsbibliotek

Arr: Kultur Karlshamn, Region Blekinge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prova på schack 
med Karlshamns Schacksällskap. Fri entré, 
ingen föranmälan. Inf tfn 0454-812 30.

Tisdag 30 oktober kl 10.00-15.00, 
Onsdag 31 oktober kl 10.00-15.00, 
Fredag 2 november kl 10.00-15.00 
utanför Stadsbibliotekets Barnavd Citygalleria

Arr: Karlshamns Schacksällskap



 

Kultur

Höstlovstävling på Svängsta bibliotek
Under höstlovet kan du tävla på Svängsta bibliotek. 
Gå tipsrunda och vinn fina priser! Spelhålan med utvalt 
TV-spel för veckan kommer också finnas tillgängligt för 
alla spelsugna barn.

Måndag 29 oktober kl 15.00-19.00
Onsdag 31 oktober kl 10.00-12.00 & 13.00-17.00
Torsdag 1 november kl 15.00-19.00

Arr: Kultur Karlshamn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läslov med skräck
Onsdagen den 31/10 är du välkommen till 
barnavdelningen, Karlshamns stadsbibliotek. 

Hela dagen. Leta väsen: 
Flera olika väsen har gömt sig på barn-
avdelningen. Kom och hjälp oss hitta dem.
Kl 13.00 Skräckisar:  
Kom och lyssna på skräckhistorier. 
Kl 14.00-15.00 Skräckpyssel 
Tipsrunda hela veckan.

Arr: Kultur Karlshamn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du bli hemskast på Halloweenfesten? 
Teatersmedjan lär ut hur du sminkar dig så att du inte vågar se dig själv i spegeln. 
För barn födda 2005-2008. OBS! Begränsat antal platser! Föranmälan på tel. 
0454-812 30 fr.o.m. 22/10 kl. 10.00.

Onsdag 31 oktober kl 13.00-15.00 Lokstallarna

Arr: Kultur Karlshamn & Teatersmedjan



 

Typiskt typisk 
Regionteatern Blekinge Kronoberg: Tre personer är 
ute på en expedition för att ta reda på vem som är 
normal och hur det är att vara typisk. Men hur vet 
man hur en typisk och normal person är eller ska 
vara? En färgstark dansföreställning som leker med 
vår förståelse av vad som är normalt och inte och 
som hyllar våra olikheter.

För barn 7-9 år. Speltid ca 45 min. 
Biljetter 50 kr/pers köps på www.karlshamn.riksteatern.se eller på Stora Coop, 
Lundins bokhandel och Karlshamns Turistcenter.

Tisdag 30 oktober kl 19.00 Lokstallarna 

Arr: Karlshamns Riksteaterförening, Regionteatern Blekinge Kronoberg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bortbytingen
Regionteatern Blekinge Kronoberg: En modern 
och lite läskig saga efter Selma Lagerlöfs 
klassiska novell. En mamma och pappa är alltid 
upptagna av viktiga saker. Det är stressigt med 
allt som ska göras, men skogspromenader med 
barnet ska vara bra. Men här låter föräldrarna sig 
störas av telefonerna. De glömmer sitt lilla barn i 
barnvagnen i skogen, när de kommer tillbaka är 
barnet borta... men där ligger istället en trollunge! 
Vad ska de göra nu?

En magisk fantasy-historia för alla från 5 år. 
Speltid ca 55 min. Biljetter 50 kr/pers köps på 
www.karlshamn.riksteatern.se eller på Stora 
Coop, Lundins bokhandel och Karlshamns 
Turistcenter.

Onsdag 31 oktober kl 19.00 Lokstallarna 

Arr: Karlshamns Riksteaterförening, Regionteatern Blekinge Kronoberg

Kultur



 

Kultur

Ansiktsmålning och teaterpyssel med 
Regionteatern
I samband med föreställningen ”Bortbytingen” kan du bli sminkad 
och göra egna masker i pysselverkstan. Öppet för alla barn, ingen 
föranmälan behövs. Kostnadsfritt.

Onsdag 31 oktober kl 17.00-20.00 Lokstallarna

Arr: Regionteatern Blekinge Kronoberg, Kultur Karlshamn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasse hittar en stol
Teater Trampolin: Björnen Nasse ser något han aldrig 
sett förut. En stol! Men vad är en stol? Vad ska man ha en 
sådan till? En filosofisk, rolig föreställning baserat på Sven 
Nordqvists barnboksklassiker.

För barn från 3 år. Speltid ca 25 min. Biljetter 50kr/pers 
köps på www.karlshamn.riksteatern.se eller på Stora 
Coop, Lundins bokhandel och Karlshamns Turistcenter.

Torsdag 1 november kl 17.00 Lokstallarna 

Arr: Karlshamns Riksteaterförening med stöd av Kultur Karlshamn och 
Studieförbundet Vuxenskolan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lilla Kulturdagen 
Stor familjedag med Teatersmedjans barngrupper på 
scen, Kreativum på plats, Ficklampslabyrint, pyssel, 
verkstäder, sagor, musik och fika för hela familjen. Dagen 
avslutas med musikföreställningen SjörövarMange & Katta 
Pirat. Program finns på www.karlshamn.se/kultur och 
kommunens bibliotek i slutet av oktober. Fri entré för alla!

Lördag 10/11 kl. 13.00-17.00 Lokstallarna

Arr: Kultur Karlshamn i samarbete med Teatersmedjan, 
Karlshamns Riksteaterförening, Kreativum med flera



Kultur

Höstlov på biblioteken
Under lovet kan du låna böcker, hyra filmer, låna barnfilmer gratis, läsa tidningar 
och använda bibliotekens datorer. På Karlshamns fem bibliotek finns också 
höstlovstävlingar.

Vi har öppet:

Karlshamns stadsbibliotek 
Måndag kl 10.00-18.00
Tisdag kl 10.00-18.00
Onsdag kl 10.00-18.00
Torsdag kl 10.00-18.00
Fredag kl 10.00-18.00
Lördag kl 10.00-14.00
Söndag Stängt

Läshörnan öppnar kl 08.00 på vardagar.

Stenbacka bibliotek 
Måndag kl 13.00-19.00
Tisdag kl 15.30-19.00
Onsdag kl 10.00-17.00
Torsdag kl 10.00-17.00
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Meröppet: Måndag-fredag kl 15.00-22.00,
lördag-söndag kl 08.00-22.00

Hällaryds bibliotek 
Måndag kl 15.00-19.00
Tisdag Stängt
Onsdag kl 09.30-11.30, 12.30-15.00
Torsdag kl 14.00-19.00
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag Stängt

 

Mörrums bibliotek 
Måndag kl 13.00-19.00
Tisdag kl 13.00-19.00
Onsdag Stängt
Torsdag kl 10.00-12.00, 13.00-17.00
Fredag kl 10.00-13.00
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Svängsta bibliotek 
Måndag kl 15.00-19.00
Tisdag Stängt
Onsdag kl 10.00-12.00, 13.00-17.00
Torsdag kl 15.00-19.00
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Meröppet: Måndag-söndag kl 08.00-22.00



Kom och testa på brottning hos Karlshamns Brottarklubb. 
Vi hälsar både killar och tjejer välkomna till klubbstuga 
som ligger vid Österport, Skyttevägen 4 i Karlshamn. Du 
behöver bara ha vanliga gympakläder och inneskor med 
dig. Våra tränare finns på plats och hjälper dig följande 
dagar:

Tisdagar kl 18.30-20.00 (träning för dig som är 8 år eller äldre)
Torsdagar kl 18.30-20.00 (träning för dig som är 8 år eller äldre)
Söndagar kl 17.00-18.00 (knatteträning för dig upp till ca 8 år)

För mer information kontakta Håkan Forsman, tel 0706-89 88 87

Brottning

Är du sugen att testa ”världens snabbaste racketsport”? Då är du varmt välkommen 
på DROP-IN i ”gamla Tennishallen” under våra prova-på-dagar. 
Tränare finns på plats för hjälp och frågor. Tänk på att ta med gympaskor och 
vattenflaska. Racket finns att låna.

Måndag 29 oktober kl 10.00-14.00
Tisdag 30 oktober kl 10.00-14.00

Vid frågor kontakta Wilma, tel 0706-44 41 54

Badminton

Vill du testa på luftpistolskytte och är 7 år och äldre? Då är du välkommen 
till skyttehallen på höstlovet. Vi finns på översta våningen i Väggahallen. 
Ingen föranmälan krävs.

Måndag 29 oktober kl 17.30-20.00
Onsdag 31 oktober kl 17.30-19.30
Fredag 2 november kl 10.00-13.00

För mer info kontakta Pär Karlsson, tel 0708-85 18 58 eller 
Viktoria Levin, tel  0708-52 80 09

Luftpistolsskytte



Asarums Folkdanslag bjuder upp till dans på sportlovet. Alla killar och tjejer 
är välkomna till vår prova-på-dag i Toraps skola. Begränsat antal deltagare så 
föranmälan krävs.

Måndag 29 oktober kl 10.00-12.00

För mer info och föranmälan, ring Irene Carlsson, tel 0705-09 98 92 

Folkdans

Bio

Bowling

	

	

	

Passa på att utmana dina 
kompisar, mamma, pappa 

eller någon annan i bowling 
under höstlovet!  

All info om priser och 
öppettider hittar Ni på  

www.karlshamnsbowling.se	 För	att	boka	banor	ring		
0454-100	60	

	
	
	

	
	
	
	
Blekinge	Exotiska	Värld	är	ett	tropikhus	i	Karlshamn.	Tillsammans		
med	vår	personal	erbjuder	vi	en	spännande	upplevelse	och	en		
stund	tillsammans	med	både	skandinaviska	och	exotiska	djur.		
	

Vår	anläggning	är	ca	600	m²	och	uppdelad	i	fem	världsdelar:	
	

Dessa	är	Afrika,	Oceanien,	Sydamerika,	Asien	och	Nordamerika.		
Vi	har	djur	från	alla	dessa	världsdelar	i	naturrika	miljöer.		
	

Ni	kan	till	exempel	få	se	våra	små	egyptiska	landsköldpaddor		
och	lägga	märke	till	kontrasten	mot	den	stora	sporrsköldpaddan.		
Har	ni	tur	kommer	även	en	av	djurskötarna	med	mellanmål	till		
våra	apor	eller	surikater	under	ert	besök.	
	

Vår	anläggning	är	handikapp-	och	rullstolsanpassad!	
	
Mer	info	hittar	Ni	på	vår	hemsida	(www.exotiskvarld.se)	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

	
	
	
	
	
Vilka	filmer	som	visas	under	årets	höstlov	hittar	
Ni	på	vår	hemsida	(www.biometropol.se)	där	Ni		
även	bokar	biljetter!	Varmt	välkomna!	
	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	
	

Jössarinken	håller	öppet	för	allmänheten	under		
höstlovet.	Vilka	dagar	och	tider	som	gäller	hittar		
du	på	kommunens	hemsida.	
	
	
	
	

	

	

	

	

Karlshamns	Exotiska	Värld	
Strömmavägen	28	
374	32	Karlshamn	
Tfn:	010-516	38	38	

	

	
	

Behöver	du	låna	skridskor	kontaktar	du	Fritidsbibblan	på	telefon	30	78	61	

HÖSTLOVET	



Kreativum

Välj bland flera aktiviteter! Vad är du nyfiken på?

Höstlov på Kreativum
– en värld av upptäckter!

Öppettider
Vecka 44 kl. 10-16 alla dagar

 
 

Vill du veta mer? 
Du hittar oss på www.kreativum.se och Facebook 
Strömmavägen 28, 374 32  Karlshamn • 0454 - 56 39 50

Ta bussen ända fram!
Åk från Karlshamns resecentrum till 
Kreativum med anslutande buss 2. 
www.blekingetrafiken.se

Kemiverkstan 
Nu öppnar vi experiment-rummet för kemi  
intresserade! Experimentera 
mera! Du behöver inte boka 
plats.

Aktiviteter
Båtrace! Bygg en båt och tävla 
med den. Utmana dig själv med att få en bättre tid 
eller tävla mot varandra!

Testa Musikbordet! Här kan du mixa musik och 
rytmer i över 800 000 olika musikslingor. 

USB-mikroskopen låter dig titta närmare på både 
vanliga och ovanliga saker. Varför inte ta en titt på 
din egen nagel eller arm? 

Rymden tur och retur
Testa vår rymdkapsel! På med 3D-glasögonen och 
följ med ut på en tur i rymden! 

 

Upptäck KreaMake!
KreaMake är till för upptäckter och skapande med 
programmering som en del! 

Testa på programmering av Blue-Bot eller prova 
programmera bollen Sphero genom en bana! 
Roligt och utmanande, oavsett om du redan kan 
programmera eller är nybörjare.

Vill du åka en VR-tur i blodomloppet? Ta en tur i 
blodomloppet med Virtual Reality! 

Kreaffären
Butiken fylld med massor av roliga & finurliga saker 
och böcker!  Psst... Du vet väl att vi har prisvärda 
årskort? 

Kombinera mera!
Passa på att besöka Exotisk Värld när du är här!  
Ett äventyr genom fem olika världsdelar.  
Kombibiljetten finns att köpa på Kreativum.  
www.exotiskvarld.se



Innebandy
  
 
 

CARLSHAMNS IBK ARRANGERAR HÖSTLOVSCUP 
MED SMÅMÅLSTURNERING FÖR DIG SOM GÅR 
PÅ LÅG – OCH MELLANSTADIET 

Pojkar	födda	2006-2007	
Måndag	29/10	18.00-19.30	i	Väggahallen	och	onsdag	31/10	16.45-18.30	i	AAK-hallen		

ONSDAG 31 OKTOBER FRÅN CA 10.00 
I AAK-HALLEN UTE VID STRÖMMA. 
Exakta	tider	beror	på	antalet	anmälda	lag.	
Det	blir	turnering	med	gruppspel	och	sedan	slutspel.	
Varje	lag	måste	vara	minst	3	spelare	och	max	6	spelare	
Anmälan	görs	via	mail	till	
kent@bwm.se	senast	29	oktober	

PROVA-PÅ-DAGAR HÖSTLOVET 2018 
Carlshamns	Innebandy	erbjuder	även	olika	prova-på-dagar	under	lovet.	
Klubba	och	skyddsglasögon	finns	givetvis	att	låna!	

Innebandyskolan	i	AAK-hallen	ute	vid	Strömma	28/10	och	4/11	
Pojkar	födda	2011-2014	
Flickor	födda	2011-2013	
	

10.00-11.00	
11.00-12.00	

Pojkar	födda	2009-2010	
Söndag	28	oktober	och	4/11	15.00-16.30	i	AAK-hallen	och	torsdag	1/11	18.30-20.00	i	G:a	Tennishallen.	

Flickor	födda	2006-2008	
Tisdag	30/10	19.30-20.30	i	Stenbacka	och	söndag	4/12.00-13.30	i	AAK-hallen		

HERRAR	DIV	3	

CARLSHAMNS	IBK	– ROTTNE	IF	
VÄGGAHALLEN	FREDAG	26	OKT	kl	19.30	

Fri	entré	för	förälder	mot	uppvisande	av	höstlovsbladet	

Flickor	födda	2009-2010	
Söndag	28/10	och	4/11	13.30-15.00	i	AAK-hallen	och	tisdag	30/10	17.00-18.30	i	G:a	Tennishallen	

Pojkar	födda	2004-2005	
Tisdag	30/10	18.00-19.15	och	torsdag	1/11	16.30-18.00	i	AAK-hallen		

Pojkar	födda	2008	
Tisdag	30/10	och	söndag	4/11	16.30-18.00	i	AAK-hallen		



Bågskytte

Karlshamns Bågskytteklubb välkomnar till prova-på-skytte med båge och pil i Spegel- 
salen på tredje våningen i Väggahallen på höstlovet. Aktiviteten är för dig som är 10 
år eller äldre. Klädsel: gymnastikskor och en tunnare tröja. Ingen föranmälan krävs.

Tisdag 30 oktober  kl 17.30-19.00
Torsdag 1 november   kl 17.30-19.00

För mer information kontakta Roger Mauritzon, 
tel 0705-36 17 33 eller gå in på karlshamnsbsk.se,
facebook.com/karlshamnsbsk eller maila
info@karlshamnsbsk.se

Kampsport

Kom och prova på kampsport på Karlshamns Fightcenter. 
Vi finns vid Tubba Torg i Karlshamn. Det blir lekfull träning 
i fin miljö. Ta med vanliga träningskläder. 
Alla är varmt välkomna.

Torsdag 1 november kl 17.30-18.45
Kids BJJ, Braiziliansk jiu-jitsu med kast och brottning

För mer information maila emanuel.par@gmail.com 
eller ring 070-294 13 03.

Ihre BTK håller öppet i Ihrestugan för lovlediga som vill prova på bordtennis. 
Ingen föranmälan krävs. Rack finns att låna.

Tisdag 30 oktober  kl 10.00-12.00
Torsdag 1 november  kl 10.00-12.00

För mer information, kontakta Bengt-Åke, tel 0708-14 06 14

Bordtennis



Ridning

Karlshamns Ridklubb kan under årets höstlov erbjuda 
följande aktiviteter:
 
Måndag 29 oktober kl 10.00-12.00: Käpphästhoppning 
med samling på stallplanen. Ta med egen käpphäst och 
alla åldrar är välkomna. Kostnadsfri och ingen föranmälan 
krävs.
 
Tisdag 30 oktober kl 14.00-15.30: Ponnyridning. Rid en tur runt stallet med 
ledare och trava ett varv i ridhuset. Ridhjälm och skyddsväst finns att låna. Kostnad 
60 kr (bara tur runt stallet, 50 kr). Ingen föranmälan krävs.
 
För mer information se vår hemsida www.karlshamnsridklubb.com eller maila till 
ridskolan@karlshamnsridklubb.com alternativt telefon 0454-103 02.

Freebounce

FREEBOUNCE
Stenbackanavet
2 november

Köbildning vid hög 
belastning!

Åldersgräns
från 7 år

Tider
10-17 låg- och 
mellanstadiet

18-21 högstadiet
DROGFRITT!

Några av dagens aktiviteter
stor hoppborg

28 m hinderbana
8 m hög rutschkana

11 m x 8 m hoppkudde

För mer infokontakta:  Maria Petersson
maria.petersson@utb.karlshamn.se

mobil 0733-57 64 45 Med reservation för ändringar



Fritidsbibblan



Skapardag

högstadiet och gymnasiet 

Ledare:  
Kicki 

Kicki mail: kristina.nilsson@utb.karlshamn.se 
  

Plats:  
KFUM Annexet, 

Karlshamn 
 

Tid:  
Onsdag 31/10 2018 

kl. 13.00 – 16.00	

Höstlov
														

														
													



Väggabadet

Väggabadet - ditt familjebad. Njut av en avkopplande eller fartfylld vistelse 
tillsammans med hela familjen. Hinderbanan är framme hela lovet under vårt 
allmänbad men kan behöva tas upp enstaka tider för att ge utrymme för andra 
bokade aktiviteter.

Måndag 29 oktober kl 07.00-19.00  Actic
   kl 10.00-19.00  Allmänt bad
Tisdag 30 oktober kl 06.30-20.00  Actic
   kl 06.30-10.00  Motionssim
   kl 10.00-17.00  Allmänt bad
   kl 17.00-21.00  Motionssim
Onsdag 31 oktober kl 07.00-20.00  Actic
   kl 09.00-10.00  Motionssim
   kl 10.00-19.00  Allmänt bad
   kl 19.00-20.00  Vattengympa intensiv
Torsdag 1 november kl 06.30-20.00  Actic
   kl 06.30-10.00  Motionssim
   kl 10.00-19.30  Allmänt bad
Fredag 2 november kl 07.00-19.00  Actic
   kl 10.00-19.30  Allmänt bad
Lördag 3 november kl 07.00-15.30  Actic
   kl 07.00-10.00  Motionssim
   kl 08.30-09.30  Vattengympa intensiv
   kl 10.00-16.00  Allmänt bad
Söndag 4 november kl 10.00-16.00  Allmänt bad
   kl 09.00-15.30  Actic

För mer information, tel 0454-812 26 eller www.karlshamn.se



Disco



Blekinge exotiska värld

Skridskoåkning

	
	
	

	
	
	
	
Blekinge	Exotiska	Värld	är	ett	tropikhus	i	Karlshamn.	Tillsammans		
med	vår	personal	erbjuder	vi	en	spännande	upplevelse	och	en		
stund	tillsammans	med	både	skandinaviska	och	exotiska	djur.		
	

Vår	anläggning	är	ca	600	m²	och	uppdelad	i	fem	världsdelar:	
	

Dessa	är	Afrika,	Oceanien,	Sydamerika,	Asien	och	Nordamerika.		
Vi	har	djur	från	alla	dessa	världsdelar	i	naturrika	miljöer.		
	

Ni	kan	till	exempel	få	se	våra	små	egyptiska	landsköldpaddor		
och	lägga	märke	till	kontrasten	mot	den	stora	sporrsköldpaddan.		
Har	ni	tur	kommer	även	en	av	djurskötarna	med	mellanmål	till		
våra	apor	eller	surikater	under	ert	besök.	
	

Vår	anläggning	är	handikapp-	och	rullstolsanpassad!	
	
Mer	info	hittar	Ni	på	vår	hemsida	(www.exotiskvarld.se)	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

	
	
	
	
	
Vilka	filmer	som	visas	under	årets	höstlov	hittar	
Ni	på	vår	hemsida	(www.biometropol.se)	där	Ni		
även	bokar	biljetter!	Varmt	välkomna!	
	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	
	

Jössarinken	håller	öppet	för	allmänheten	under		
höstlovet.	Vilka	dagar	och	tider	som	gäller	hittar		
du	på	kommunens	hemsida.	
	
	
	
	

	

	

	

	

Karlshamns	Exotiska	Värld	
Strömmavägen	28	
374	32	Karlshamn	
Tfn:	010-516	38	38	

	

	
	

Behöver	du	låna	skridskor	kontaktar	du	Fritidsbibblan	på	telefon	30	78	61	

HÖSTLOVET	

	
	
	

	
	
	
	
Blekinge	Exotiska	Värld	är	ett	tropikhus	i	Karlshamn.	Tillsammans		
med	vår	personal	erbjuder	vi	en	spännande	upplevelse	och	en		
stund	tillsammans	med	både	skandinaviska	och	exotiska	djur.		
	

Vår	anläggning	är	ca	600	m²	och	uppdelad	i	fem	världsdelar:	
	

Dessa	är	Afrika,	Oceanien,	Sydamerika,	Asien	och	Nordamerika.		
Vi	har	djur	från	alla	dessa	världsdelar	i	naturrika	miljöer.		
	

Ni	kan	till	exempel	få	se	våra	små	egyptiska	landsköldpaddor		
och	lägga	märke	till	kontrasten	mot	den	stora	sporrsköldpaddan.		
Har	ni	tur	kommer	även	en	av	djurskötarna	med	mellanmål	till		
våra	apor	eller	surikater	under	ert	besök.	
	

Vår	anläggning	är	handikapp-	och	rullstolsanpassad!	
	
Mer	info	hittar	Ni	på	vår	hemsida	(www.exotiskvarld.se)	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

	
	
	
	
	
Vilka	filmer	som	visas	under	årets	höstlov	hittar	
Ni	på	vår	hemsida	(www.biometropol.se)	där	Ni		
även	bokar	biljetter!	Varmt	välkomna!	
	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	
	

Jössarinken	håller	öppet	för	allmänheten	under		
höstlovet.	Vilka	dagar	och	tider	som	gäller	hittar		
du	på	kommunens	hemsida.	
	
	
	
	

	

	

	

	

Karlshamns	Exotiska	Värld	
Strömmavägen	28	
374	32	Karlshamn	
Tfn:	010-516	38	38	

	

	
	

Behöver	du	låna	skridskor	kontaktar	du	Fritidsbibblan	på	telefon	30	78	61	

HÖSTLOVET	



Hockey

 

Mörrums Gois hälsar barn från förskoleklass till 
klass 3 välkomna att prova på Tre Kronors 
Hockeyskola Torsdagen 1 November 09.00-12.00. 
Skridskor, hjälm, halsskydd och klubba finns att 
låna. 

 



Karlshamns Skytteförening ger dig möjlighet att prova på 
luftgevärsskytte vid Skyttestugan som ligger vid Svarte Mosse 
i Långakärrsområdet bakom vattentornet/resecentrum. 
Aktiviteten är för dig som är 7 år eller äldre (9 år rekommenderas).

Måndag 29 oktober kl 18.00-20.00

För mer information, kontakta Rebecca Olsson, tel 0709-39 26 81 eller 
via e-post rebecca_anna88@hotmail.com

Luftgevärsskytte

Denna något udda kombination finns att prova på under höstlovet. Man kan alltså 
både provspela tennis och prova på keramik. Vi finns i Nya Tennishallen i Sternö 
Vindhamn. Keramiken har ingen åldersindelning. Racketar finns att låna och ingen 
föranmälan behövs.

Måndag 29 oktober: kl 11.00-12.30 För dig i åk F-3
   kl 12.30-14.00 För dig i åk 4-9
  
Tisdag 30 oktober: kl 11.00-12.30 För dig i åk F-3
   kl 12.30-14.00 För dig i åk 4-9
  
Onsdag 31 oktober: kl 10.00-11.30 För dig i åk F-3
   kl 11.30-13.00 För dig i åk 4-9

Vid frågor ring Patrik, tel 0708-24 14 42 för mer information

Tennis och keramik

Välkommen till Mörrums konståkningsklubbs prova-på-dagar under vecka 44.  
På Lilla banan på Jössarinken får du prova på att åka skridskor tillsammans med 
våra ledare.

Tisdag 30 oktober kl 11.00-12.00
Torsdag 1 november kl 11.00-12.00

Mer information: morrumskonstakning.se

Konståkning



Miniracing

Paintball

Prova på Paintball (0,50 cal, dvs ”low impact” 
eller ”barnpaintball” rek ålder från ca 8 år, med 
färg på vår bana. Prova att träffa mål eller dina vänner (föräldrar). I ett testpaket ingår 
skyddsoverall, mask, markör, luft och ca 30 st bollar (gratis). Vill man därefter kan 
man köpa till extra boll.

Söndag 4 november kl 10.00-15.00

För att hitta hit från Beijer-rondellen, kör mot Stilleryd. Följ vägen två km tills ni ser 
Räddningstjänstens övningsplats. Sväng in på grusvägen, efter ca 200 m hittar ni 
oss. OBS! Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Antingen följer minst en 
målsman med, eller tar du med en lapp som du kan hitta här: www.fearnopaint.net 
(klicka på ”Under 18 år”).

	

	



Innebandyturnering



Fritidsgårdarna 

 
 

HÄR HITTAR DU ÖPPETTIDERNA FÖR DIN FRITIDSGÅRD UNDER HÖSTLOVET 

 

 
 

 
 
 

STENBACKANAVET 
Asarum 

MÅNDAG 18.00-21.00 
ONSDAG 18.00-21.00 
för dig på högstadiet 

 

 
 

ANNEXET 
Karlshamn 

ONSDAG 17.00-21.00 
FREDAG 18.00-23.00 
för dig på gymnasiet 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Freebounce och mellanstadiedisco 
kiosk

entré 

20 kr
i Bellevueparken 

ons 1 nov  kl: 19-21

för åk 4-6

arr:  Karlshamns kommuns fritidsgårdar  tel: 0454 -813 16

för åk 4-6

ons 31 okt  kl: 18-20

i Bellevueparken

arr: Karlshamns kommuns fritidsgårdar tel: 0454 81 000

kiosk

fri
entré 

utlottning 
lekar



Skateboard

 

 

 

ÖPPETTIDER UNDER LOVET 
Måndag 17.00-21.00 

Tisdag 17.00-21.00 
Onsdag 17.00-21.00 
Torsdag 17.00-21.00 

Fredag 17.00-21.00 
Lördag 11.00-19.00  

Nybörjarskate mellan 11-14 
Söndag 17.00-21.00 

 
 



Hockey



Utbildningsförvaltningen
Fritidsgårdarna

KARLSHAMNS KOMMUN

Rådhuset, Kungsgatan 27
374 81 Karlshamn

Telefon: 0454-810 00
karlshamn.se


