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Under sommarlovet ordnas det gratis 
aktiviteter för dig som bor i Habo Kommun



Alla elever i åk F-9 som bor i Habo kommun får ett sommarlovskort som gäller mellan 14 juni-23 aug -21.
Kortet delas ut under sista veckan i skolorna i Habo kommun. De elever som går på annan skola får det 
hemskickat via post. Skulle man av någon anledning inte få sitt kort, eller har frågor om kortet, är man 
välkommen att kontakta fritidsgården 036-4428110, alt. fritidsgarden.ftg@habokommun.se

Sommarlovskortet är ett samarbete mellan Habo kommun, lokala föreningar och företag. Men även ett 
samarbete med Jönköpings kommun där det finns bra möjligheter till bad i Attarpsbadet i Bankeryd. Kortet är en 
värdehandling och ska kunna visas upp i samband med de olika aktiviteterna. Var noga med att läsa igenom vad 
som gäller för de olika aktiviteterna. På kortets framsida finns en QR-kod man kan scanna in, då kommer man 
direkt till informationen om vad som gäller för respektive aktivitet. 

Med sommarlovskortet 2021 kan du göra följande aktiviteter utan kostnad:

Bad
Du är välkommen till Attarpsbadet i Bankeryd på deras ordinarie öppettider.
Barn under 12år får endast bada i vuxen badandes sällskap! 
Visa upp ditt kort i entrén så är du välkommen in att bada.
Information Attarpsbadet

Minigolf
Habo IF erbjuder minigolf som spelas på Slättens IP.
Visa upp ditt kort som betalning i kiosken.
Ordinarie öppettider är mån-fre 17.00-20.00, lör-sön 9.30-20.00
Information Habo IF

Fiske
Hökensås sportfiske erbjuder fiske i alla deras olika sjöar. 
Vid uppvisade av ditt sommarlovskort i fiskecentrets butik så 
erhåller du ett fiskekort junior.
Detta gäller alla dagar under sommarlovet.
Följ reglerna för respektive sjö, du kan läsa mer i länken.
Information Hökensås Sportfiske

Padel
Padel & Friends erbjuder 10st stående tider varje vecka.
Bokning görs direkt hos Padel & Friends, visar du upp 
ditt kort för registrering av önskad tid. Racket och bollar finns att låna.

Mån-Ons Pass 1 kl. 10.00-11.00  + Pass 2 kl. 11.00-12.00
Tors-Fre Pass 1 kl. 13.00-14.00  + Pass 2 kl. 14.00-15.00
Information Padel & Friends

Tennis
Habo TF erbjuder 2st stående tider varje vecka. 
Bokning sker veckovis och görs på Habo bibliotek, där visar 
du upp ditt kort för registrering av önskad tid. Racket och bollar finns att låna.

Mån 14.00-16.00
Fre 10.00-12.00
Information Habo TF

Tips!
För lätt åtkomst till 
informationen i 
programmet, kan du 
alltid scanna QR-koden
på ditt sommarlovskort

mailto:fritidsgarden.ftg@habokommun.se
https://www.jonkoping.se/upplevagora/sportochfritidsanlaggningar/badaitempereradebadanlaggningar/attarpsbadetbankeryd.4.74fef9ab15548f0b800dab.html
http://www.haboif.se/
https://www.hokensas.se/
http://padelandfriends.se/
http://htf16.se/kontakt/


Under sommarlovet ordnas det gratis aktiviteter!

Håll dig uppdaterad & delta 
endast om du är frisk!

Vid alla aktiviteter gäller arrangörens regler och bestämmelser. Du ansvarar själv för 
att ta del av de regler och bestämmelser som finns. Förändringar som t.ex. inställda 

aktiviteter, öppettider m.m. kan ändras med kort varsel, så håll dig uppdaterad. 
(Ett enkelt sätt kan vara att följa Fritidsgården Habos Instagram) 

Skulle du bli sjuk eller få annat förhinder 
är det viktigt att du meddelar detta. 

Vi har ofta reserver som då kan få möjlighet att delta i aktiviteten. 
Tel. 036-4428110 alt. fritidsgarden.ftg@habokommun.se

Anmälan
Vårdnadshavare måste anmäla till alla aktiviteterna och det görs 

endast via telefon till fritidsgården.
Du kan tidigast anmäla 1 juni kl.10.00

Tel. 036-4428110 
Det är begränsat antal platser till alla aktiviteter!

För att göra det enklare finns en anmälningsblankett med i programmet. 
Fyll i och var förberedd när du ringer. 

Fritidsgården
Habo

mailto:fritidsgarden.ftg@habokommun.se


Padelskola

Under vecka 26 & 27 anordnas det 
padelskola för dig som nu går i årskurs 3-9. 
(du anmäler till en utav veckorna) Fika ingår. 
Träningskläder och egen vattenflaska.
Det är begränsat antal platser!

Ansvarig ledare: Linnea Udéhn
info@habopadelcenter.se

Vecka 26 
Måndag - Fredag 11.00-13.00

Vecka 27 
Måndag - Fredag 11.00-13.00

Under sommarlovet ordnas det gratis aktiviteter!

Läsfrossa på biblioteket
-Läs, skapa och vinn en bok!

1. Läs 5 valfria böcker, på valfritt sätt.

2. Rita ett eget bokomslag eller hitta på en 

egen boktitel. 

3. Skriv 2-3 meningar om vad din påhittade 

bok handlar om.

Lämna ditt bidrag på Habo bibliotek senast 5/9. 

Alla som lämnar in får en bok!

Mer info hittar du här:  Habo Bibliotek

Cheerleading & Drill
Under veckorna 24-25 anordnas det 
cheerleading & drill i Gunnarsbo samlingssal för 
dig i årskurs 1-6. Begränsat antal! 
Pass 1 10.00-11.00
Pass 2 11.30-12.30

Ansvarig ledare:
Julia Sidhammar tel. 0708940718

Habo Wolley
Vecka 25 Testa beachvolley
Vecka 27 Öppet beachvolleybolläger
Vecka 28 Minibeachvecka

För mer information om dagar, tider, åldrar, 
kontaktuppgifter m.m. gå in på: Habo Wolley

mailto:info@habopadelcenter.se
https://bibliotek.habokommun.se/web/arena/welcome
http://www.habowolley.se/


Tennisskola

På tisdagar under veckorna 25-27 anordnas 
det tennisskola för dig som nu går i årskurs 
4-9. (man kan anmäla sig till en, två eller alla 
tre tillfällen)
Samling vid tennisbanorna på Slätten. 
Träningskläder och gympaskor.

Vecka 25-27
Tisdagar kl. 16.00-18.00
Arr. tillsammans med Habo TF

Under sommarlovet ordnas det gratis aktiviteter!

CS:GO turnering - 2v2 Wingman

23 juni kl. 14.00 
Anmäl dig själv eller ditt lag (du paras ihop efter 
inkomna anmälningar) till: 
esport@habokommun.se

Begränsat antal!

E-sport Center
Habo

Aktivitets Tips!

Med årets Naturpass vill vi ge dig 
möjligheten att utforska några områden kring 
Fagerhult. Det är tre olika områden; mellan 
Grenen och Järphult, vid Svedåns hamn i 
Baskarp och vid Kroksjöarna.
Naturpasset 2021 har delats ut till alla hushåll 
i Habo under maj månad. Du kan även ladda 
ned Naturpasset digitalt! Du kanske har glömt 
kartan hemma och kan då öppna Naturpasset 
i mobilen, eller så kan du skriva 
ut en extra karta.
Naturpasset Digitalt

Välkommen till Fritidsbanken Habo. Här kan du 
låna sport- och fritidsutrustning helt gratis i 
upp till 14 dagar. Har du utrustning hemma 
som inte längre används tar vi tacksamt emot 
den i vår lokal på Spinnet, Tidaholmsvägen 14.
För ytterligare information kontakta Magnus 
Lundin , 0708482070 
alt. magnus.lundin@habokommun.se

mailto:esport@habokommun.se
file:///C:/Users/vic001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/L1RNKXZ2/ok-gransen-naturpasset-2021.pdf
mailto:magnus.lundin@habokommun.se


Mån 14/6 Frisbeegolf åk 4 -9

Samling kl.10.00 vid grillplatsen bakom 
Alléskolan. Vi grillar tillsammans efter 
rundan.

Tis 15/6 Fiske på Hökensås åk 4 -9

Välkommen till Lövsjön på Hökensås. 

Vi har hyrt sjön och fisket är mellan 
kl. 07.00-21.00.
Ta med egen fiskeutrustning. 
Ta med egen fika! Vi kommer också att 
stå för grillning.
Har du svårt att ta dig till sjön på 
egen hand, meddela detta vid anmälan! 

Ons 16/6 Segla Optimistjolle åk 4 -9

Avresa kl. 09.30 från fritidsgården.

Ta med egen fika! 
Arr. tillsammans med Sveduddens båtklubb

Tors 17/6 Live from Går´n åk 4 -9

Fritidsgården sänder live från sin 

Youtubekanal. Det blir underhållning i form 
av bingo, Kahoot och andra tävlingar.
Sändningen startar kl. 16.00.

Fre 18/6 Gränsenstugan åk 4 -9

Vi träffas kl. 10.00 vid Gränsenstugan. Det 

blir tipspromenad, lekar, tävlingar m.m. 
Vi bjuder på grillad korv.

v.24 v.25

Under sommarlovet ordnas det gratis aktiviteter!

Mån 21/6 Frisbeegolf åk 4-9

Samling kl.10.00 vid grillplatsen bakom 
Alléskolan. Vi grillar tillsammans efter 
rundan.

Tis 22/6 Skateboard/Kick/Cykel åk 4 -9

Kl.15.00 i finns vi vid rampen i Habo. Vi tar 
med oss grillen och bjuder på korv. 
Ta med det du vill åka på (+hjälm)
eller låna av Fritidsbanken (visst utbud finns). 
Arr. tillsammans med Fritidsbanken

Ons 23/6 Segla Optimistjolle åk 4 -9

Avresa kl. 09.30 från fritidsgården.

Ta med egen fika! 
Arr. tillsammans med Sveduddens båtklubb

Tors 24/6 Fritidsgården öppen åk 4-9

Uteaktiviteter och vi samlas vid fritidsgårdens 
gräsmatta och gör kul lekar och tävlingar.
kl.10.00.14.00.
Arr. tillsammans med Fritidsbanken

Fritidsgårdens egen Youtubekanal

För mer info ring fritidsgården 036-4428110

Ring in din anmälan till fritidsgården fr.o.m. 1 juni kl. 10.00.
OBS! Begränsat antal platser till varje aktivitet.



Fritidsgårdens aktiviteter:

v.24

Mån 14/6 Frisbeegolf  *

Tis 15/6 Fiske i Lövsjön *

(Hur tar du dig dit?)

Ons 16/6 Optimistjolle *

Tors 17/6 Gränsenstugan *

v. 25

Mån 21/6 Frisbeegolf *

Tis 22/6 Rampen i Habo *

Ons 23/6 Optimistjolle *

Tors 24/6 Fritidsgården Uteaktiv. *

För mer info se lovprogrammet, begränsat antal platser på aktiviteterna!

Mån–Fre Cheerleading och Drill årskurs 1-6 Pass 1 Pass 2

v.25-26 (du anmäler till 2 veckor) * 10.00-11.00 * 11.30 -12.30

Mån-Fre Padelskola årskurs 3-9 v.26 v.27

v.26 el. 27 (du anmäler till 1 vecka) * 11.00-13.00 * 11.00-13.00

Tisdagar Tennisskola årskurs 4-9 v. 25 v.26 v.27

Kl.16.00-18.00 (Man kan anmäla sig till en, * * *

två eller alla tre tillfällen)

Barnets namn:                              _______________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Årskurs:                                          _______________________________________________

Vårdnadshavarens namn:  _______________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Allergier: _______________________________________________

Om foton tas under aktiviteterna får de användas på Fritidsgårdens Instagram & Facebook?

JA  * NEJ *



För dig i högstadiet är fritidsgården öppen 
några kvällar fram t.o.m. 7/7 

- Håll dig uppdaterad och se de aktuella tiderna här -

Höstterminen 2021

Vi startar upp kvällarna för högstadiet v. 34

För dig i årskurs 4-6 öppnar vi 24/8

Trevlig sommar!

Personalen på fritidsgården

Glöm inte att följa oss på sociala medier:

Fritidsgården Habo

Tel. 036-4428110

https://habokommun.se/Uppleva--gora/Fritidsgard/

