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LAHOLMS KOMMUN 2020



Sommarlovsprogrammet arrangeras av biblioteket, kulturenheten, turismenheten 
och fritidsenheten, Laholms kommun. Kontakt: 0430-150 00, kommun@laholm.se.

Har du behov av särskilt stöd eller kanske särskilda anpassningar så kontakta 
ansvarig arrangör för mer information. 

Tänk på att tvätta händerna, hålla lite avstånd från varandra och 
stanna hemma om du känner dig minsta krasslig. Kontakta respek-
tive arrangör vid frågor. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
rekommendationer gällande hanteringen av coronaviruset/covid-19.

Y



HARRY POTTER-MARATON 

Fritidsledarna bjuder in till Harry Potter- 
maraton på Aktivitetshuset den 16 juni 
med start kl. 11 samt den 17 juni med 
start kl. 11. Kom och njut av alla Harry 
Potter-filmer på storbild i blackboxen! För 
dig som går i högstadiet eller gymnasiet.

För kontakt/info: Mustafa Salem, 
070-166 53 13

TJEJKVÄLL 

Aktivitetshuset bjuder in till tjejkväll den 
24 juni. Vi testar på självförsvar, bakar 
våra egna pizzor och har riktigt filmmys 
med snacks och annat gott. Det är kost-
nadsfritt. Start kl. 16.00. För dig som går i 
högstadiet eller gymnasiet.

För kontakt/info: Emma Vinterstjärna, 
070-525 14 12

PADEL I LAHOLM 

Har du funderat på hur man spelar padel? 
Tycker du att det ser kul ut? Kom och 
prova på padel med fritidsledarna den 26 
juni kl. 13–15. Det är helt kostnadsfritt. 
För dig som går i högstadiet eller gymna-
siet. 

För kontakt/info: Mustafa Salem, 
070-166 53 13



ÄVENTYRSGOLF I HALMSTAD 

Den 29 juni åker fritidsledarna till även-
tyrsgolfen Himalaya i Halmstad. Buss 
går från fritidsgården Vibes i Veinge vid 
10.30 och hemresa från Halmstad vid 
14.00. För dig som går i högstadiet eller 
gymnasiet. Obs – begränsat med platser. 
Kostnad: 50 kr.

Hämta och lämna anmälningslappen till 
din fritidsledare senast 25 juni.

För kontakt/info: Patrik ”Padde” Amhliden, 
070-254 95 60

FOTBOLLSGOLF 

Den 2 juli åker fritidsledarna till Fotbolls-
golfen i Våxtorp. Där kommer vi spela 
fotbollsgolf, umgås och ha det mysigt. 
Resan är för dig som går på högstadiet/
gymnasiet. Avresa från Aktivitetshuset i 
Laholm 11.30 och hemresa vid ca 14.30. 
Obs – begränsat med platser.

Hämta och lämna anmälningslappen till 
din fritidsledare senast 29 juni

För kontakt/info: Mustafa Salem, 
070-166 53 13

FORZA PAINTBALL 

Den 3 juli åker fritidsledarna till Forza 



Paintball i Karsefors. Denna aktivitet är 
för dig som går på högstadiet/gymnasiet. 
Tänk på att ha på dig oömma kläder och 
skor. Avresa från Aktivitetshuset i Laholm 
11.00 och hemresa vid ca 14.30. Obs – 
begränsat med platser. Kostnad: 100 kr.

Hämta och lämna anmälningslappen till 
din fritidsledare senast 30 juni.

För kontakt/info: Mustafa Salem, 
070-166 53 13

LASERTAG 

Den 7 juli åker fritidsledarna till Lasertag 
i Halmstad. Lasertag är en aktivitet för 
dig som går på högstadiet/gymnasiet. 
Tänk på att ha på dig oömma kläder och 
skor. Avresa från Aktivitetshuset i Laholm 
16.30 och hemresa vid ca 18.00. Obs –
begränsat med platser. Kostnad: 100 kr.

Hämta och lämna anmälningslappen till 
din fritidsledare senast 30 juni.

För kontakt/info: Mustafa Salem,
070-166 53 13

HALLANDS VÄDERÖ 

Den 8 juli åker fritidsledarna till Hallands 
Väderö som ligger utanför Torekov. Där 
kommer det finnas möjlighet att vandra 
runt ön, bada, umgås, fiska krabbor och 



ha det mysigt. Resan är för dig som går 
på högstadiet/gymnasiet. Du som följer 
med är självklart simkunnig. Avresa från 
Aktivitetshuset i Laholm 9.00 och hem-
resa vid ca 14.00. Obs – begränsat med 
platser. Kostnad: 100 kr.

Hämta och lämna anmälningslappen till 
din fritidsledare senast 1 juli.

För kontakt/info: Mustafa Salem, 
070-166 53 13

HJÖRNERED VECKA 27

Plats: Hjörnereds lägerområde. GPS: 
Hjörnered 221. 

Den här sommaren blir kanske inte riktigt 
som den var tänkt för många. Därför vill 
vi erbjuda inspiration och tips på familje-
aktiviteter som passar bra för både soliga 
och regniga dagar. 

Under perioden 29 juni–2 juli anordnar 
kommunen prova på-aktiviteter ihop med 
SFK Abborren, Friluftsfrämjandet, Härliga 
Hjörnered och scouterna, som innebär 
att man är ute i naturen på olika sätt. Vi 
erbjuder även föräldrar att paddla kanot 
ihop med sina barn – fritidsledarna är på 
plats alla dagar och lär er grunderna om 
så önskas. Om vädret tillåter så finns det 
grillar att nyttja för den som vill. Mat och 
dryck medtages av var och en. Utedass 



finns på plats, liksom handsprit, tvål och 
kallt vatten (ej dricksvatten).

Trots att området är stort så finns det 
en begränsning gällande antalet bilar 
och besökare. Du som målsman är med 
hela tiden och har ansvar för ditt/dina 
barn. Alla som deltar måste följa Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer och 
riktlinjer.

Måndag 29 juni 10.00–15.00
Fiskeklubben Abborren på plats. Vi tipsar 
om och lär ut metfiske – sedan har du att 
göra resten av sommaren. Vi har metspö 
för utlåning denna dag till barn/ungdom, 
dock i begränsad upplaga. 

Tisdag 30 juni 10.00–15.00
Friluftsfrämjandet på plats. Det finns 
mycket kul man kan göra ute i naturen 
– lugnt och stilla eller med fart och kraft. 
Ensam, med familjen eller med en kom-
pis. Vi vill visa lite av vad vår förening har 
att bjuda på.

Onsdag 1 juli 10.00–15.00
Scouterna på plats. Vi visar och lär dig 
knopar och bygga med naturens material 
utan verktyg och spik.

Torsdag 13.00–20.00
”Bara vara”. Paddla kanot m.m. Medtag 
egen mat att grilla. (Högstadiet)



Kontaktperson: Patrik Ekström, 
070-300 37 73

SOMMARLOVSLÄSNING MED LAHOLMS 
BIBLIOTEK

Du som går i klass F–9 och själv läser 
10 böcker i sommar med start den 6 juni 
får en bok. Fyll i vilka böcker du läst i din 
läslogg (finns på biblioteket) och lämna 
till ditt bibliotek senast 17 augusti. Vet du 
inte riktigt vad du vill läsa? Fråga perso-
nalen eller gå in på www.laholm.se/
bibliotek för boktips!

Varje bok är en resa. Låt biblioteket vara 
din ”resebyrå” i sommar! Stanna lite 
längre, hitta din bekväma sittplats och låt 
böckerna ta dig med jorden runt. Håll ut-
kik på vår webb och i våra sociala medier 
i sommar. Vi kommer bjuda på spontana 
digitala program.

facebook.com/laholmsbibliotek
laholm.se/bibliotek
instagram.com/minusett_laholm

SOMMARKONSTSKOLA PÅ 
TECKNINGSMUSEET

Är du mellan 7 och 16 år och intresserad 
av att skapa och vara kreativ? Då kan du 
anmäla dig till Teckningsmuseets som-
markonstskola. Ta chansen att fördjupa 
dig i olika konstnärliga tekniker och mate-



rial och träffa andra med samma intresse. 
Kursledare är konstnären Henrik Sten-
berg. Vi kommer att vara i Teckningsmu-
seets tecknarateljé men också utomhus.

15–18 juni: Ålder: 7–11 år. Tid: 13.00–
16.00. 22–25 juni: Ålder: 12-16 år. Tid: 
13.00–16.00.

Plats: Teckningsmuseets tecknarateljé. 
Föranmälan krävs på 0430-154 51 eller 
info@teckningsmuseet.se senast den 7 
juni (Begränsat antal platser). Sommar-
konstskolan är kostnadsfri! 

FOLKHÄLSOCENTRUM OCH UTEBADEN

Folkhälsocentrum
Telefon: 0430-153 00. 15 juni–16 aug, 
måndag–fredag kl. 15.00–19.00. Tisdag 
och torsdag kl. 06.00–08.00 (endast mo-
tionssim/gym). Midsommarafton (19 juni) 
är anläggningen stängd.

Boulebana och skatepark finns på områ-
det.

Flammabadet i Knäred & Veingebadet
Flammabadet, telefon: 0430-504 27. 
Veingebadet, telefon: 0430-184 91. 13 
juni–5 juli, måndag–fredag kl. 11.00–
18.00. Lördag–söndag kl. 10.00–18.00. 
6 juli–16 augusti, måndag–söndag kl. 
10.00–18.00. 17 augusti–23 augusti, 
måndag–fredag kl. 14.00–18.00. Lördag–



söndag kl. 10.00–18.00. Midsommarafton 
(19 juni) är alla utebaden stängda.

Vallbergabadet & Våxtorpsbadet
Vallbergabadet, telefon: 070-219 80 98. 
Våxtorpsbadet, telefon: 070-219 00 87.
15 juni–16 augusti, måndag–fredag kl. 
11.00–16.00. Midsommarafton (19 juni) är 
alla utebaden stängda.

Mer information
folkhalsocentrum.se 
facebook.com/FolkhalsocentrumLaholm

SOMMARÄVENTYRET

Vill du uppleva något magiskt spännande 
och kul tillsammans med din familj i som-
mar? Då ska ni anmäla er till ”Sommarä-
ventyret – en skapande resa”!

I Sommaräventyret får ni tillgång till en 
interaktiv sagofilm. Tillsammans ska ni 
sedan lösa ett uppdrag som blir en del i 
ett kollektivt konstverk.

Upplägg: Ni köper en äventyrspåse för 
150 kr som innehåller en interaktiv sago-
film som kommer att mejlas till er den 3 
juli. Påsen innehåller ett skrivet uppdrag 
där ni tillsammans ska bege er ut i natu-
ren för att lösa uppdraget. I varje påse 
finns också material för att kunna utföra 
uppdraget. Det genomförda uppdraget 
ska sedan lämnas in till Gamla krukmake-



riet i Laholm senast den 10 juli. Tillsam-
mans bildar de enskilda uppdragen ett 
konstverk som kan ses på krukmakeriet i 
slutet av sommaren. Varje äventyrspåse 
har material till en (1) person, men två 
barn kan samarbeta på en påse. Det går 
att köpa mer uppdragsmaterial för 50 kr/
påse.

Hämta era uppdrag/påsar på Gamla 
krukmakeriet den 2 juli eller 3 juli mellan 
kl. 10 och 17. Pris: 150 kr per uppdrag-
spåse. Extra påse: 50 kr. Anmälan och 
betalning (endast Swish) sker via turist-
byrån i Laholm, 0430-154 50, turist@
laholm.se. Sista anmälningsdag är 26 
juni. (Sommaräventyret stöds av Region 
Halland, Laholms kommun, Studiefräm-
jandet.)

GAMLA KRUKMAKERIET PÅ STRANDEN

4 juli och 25 juli. Skapa med lera och 
experimentera! Drop in-workshop mellan 
kl. 12 och 16. Enligt gällande restriktio-
ner. Exakt plats meddelas längre fram, 
se facebook.com/gamla.krukmakeriet. 
Kostnadsfritt.

GAMLA KRUKMAKERIET VID 
LUGNAROHÖGEN

8 juli och 5 augusti. Workshop med 
keramikern Elvira Roslund Gustavsson. 
Tillverka keramik med inspiration från 



bronsåldersfynden i Lugnarohögen. Max 
antal deltagare: 8. Tider: 12:00–13:00, 
13:30–14:30, 15:00–16:00. Förbokning 
krävs via turistbyrån i Laholm, turist@
laholm.se. Kostnadsfritt.

STRANDTEATERN OCH DEN MAGISKA 
KISTAN

11 juli och 18 juli. Plats: Stadsparksce-
nen. Med skådespeleri, dans, fäktning, 
sång, musik och spännande ljudeffekter 
tar Strandteatern med er på ett äventyr 
där allt kan hända. För barn i alla åldrar. 
Obs: max 45 personer i publiken, så kom 
i tid. Föreställningen spelas kl. 14.00 och 
16.00 båda dagarna (11 juli och 18 juli). 
Fri entré.

NY MÖTESPLATS I MELLBYSTRAND

På grönytorna bakom gamla Surfside 
i Mellbystrand (Kustvägen 44) blir det 
i sommar ett aktivitetscentrum och en mö-
tesplats. Fritidsbanken kommer att vara 
på plats och låna ut aktivitetsredskap, 
men också anordna spontana aktiviteter 
och turneringar. På området kommer det 
också att finnas bänkar för picknick, bou-
lebanor, hoppmatta och fotbollsmål.

ÖVRIGT

Se www.visitlaholm.se för fler tips på akti-
viteter och evenemang. 



Sommarbingo
Har du badat utmed Sveriges längsta sammanhängande sandstrand, promene-
rat i Gamleby eller besökt Midsommargrottan? Spela turistbyråns sommarbingo 
och ta chansen att vinna fina priser! Fyll i hela bingobrickan och lämna in den till 
Laholms turistbyrå (Hästtorget) senast den 31 augusti 2020.

Kunskapsfråga: Hur lång är sandstranden i Laholms kommun?  ____________

Ditt namn: ______________________________________________________

Mejladress eller telefonnummer:  ____________________________________
(Vinnarna kontaktas senast den 30 sept. Dina uppgifter raderas direkt efter att tävlingen 
är avslutad. Deltagare under 18 år måste ha målsmans tillstånd. Frågor: 0430-154 50)



Testa olika idrotter och 
träffa nya vänner
Sportsommar är ett kostnadsfritt idrottscamp som 
pågår under en rolig och aktiv sommarlovsvecka, 
måndag till fredag kl. 9-13. Sportsommar är öppet 
för alla barn och unga i årskurser 3-6.

Kostnadsfritt
Det kostar ingenting att delta i Sportsommar. Varje dag 
får barnen testa olika idrottsaktiviteter, under ledning av 
Sportsommars ungdomsledare. 
Lokala föreningar finns på plats för att visa upp sin 
verksamhet och deltagarna får prova på olika idrotter. 
Barnen bjuds på frukt varje förmiddag. Första dagen får 
deltagarna en t-shirt, en vattenflaska och en 
gympapåse.

För att minimera risken för smittspridning kommer vi att 
genomföra Sportsommar med anpassning efter 
myndigheternas rekommendationer gällande covid- 19.

Som rekommendationerna är nu så blir sportsommar 
endast utomhus

Här finns vi i Laholm sommaren 2020:

V.32 Veingeskolans IH

V.32 Mellbystrandsskolans IH

V.32 Lagaholmshallarna

V.33 Knäredsskolans IH

V.33 Skottorpsskolans IH

V.33 Lagaholmshallarna

Varje dag mellan 09.00-13.00

► Anmäl dig på www.sportsommar.se

Kontaktperson
Malin Eriksson, RF-SISU Halland 
Malin.eriksson@rfsisu.se



Pokémon Go i Laholm
Det globala fenomenet Pokémon Go har visat sig vara ett utmärkt sätt att kom-
ma ut och upptäcka nya platser. Nedan vill vi tipsa om några ”PokéStop” och 
”gym” som finns att hitta på olika spännande platser i kommunen.

Teckningsmuseet, Laholm
Nordens enda museum för teckningskonst. Här finns både ett PokéStop och 
en tecknarateljé för den som känner sig kreativ. Visar du upp appen här så bju-
der personalen dig på en Smakis. 

Osbecks bokskogar, Hasslöv
På Hallandsås norra slutning ligger den vackra bokskogen tät. Området har 
gott om fornlämningar och historiska platser men också en fantastisk utsikt 
över hela kommunen. Och här finns förstås ett PokéStop.

Lugnarohögen, Hasslöv
Bronsåldersgraven Lugnarohögen (öppnar 27 juni) gömmer mer än historiska 
skatter och mystik. Precis intill gravhögen finns ett PokéStop.

Mötesplats Kvarnen, Knäred 
Intill den gamla kvarnen brusar det bärnstensfärgade vattnet högljutt. Kring 
knuten finns vandringsslingor med mysiga fikaplatser, men det finns också tid 
för träning. Här finns både gym och PokéStop.    

Mästocka ljunghed, Mästocka
Kring Björsjön ligger den öppna ljungheden. Ta ett härligt dopp eller vandra en 
bit på Hallandsleden fram till PokéStop:et.

Hjörneredssjöarna, Knäred
Fiska, paddla, vandra, besök Vippentorpet eller jaga Pokémon. Det naturskö-
na sjösystemet är fullt med gym och PokéStop. 

Hökafältets naturreservat, Mellbystrand 
Bara ett stenkast bort från sol och bad hittar du Hökafältets naturreservat. 
Testa nya MTB-banan, prova utegymmet eller promenera hela vägen ut till 
Lagaoset. Reservatets entré är fullt av gym och PokéStop.

www.visitlaholm.se | Laholms turistbyrå, 0430-154 50 | turist@laholm.se



LUGNAROHÖGEN
I HASSLÖV

Renoveringen är äntligen klar – i sommar öppnar 
bronsåldersgraven för besökare igen. 

Lugnarohögen i Hasslöv, som varit stängd sedan 2009 på grund 
av bland annat mögelskador, håller öppet från och med den 27 

juni i år. Vi vet att intresset är stort, men tänk på att hålla avstånd 
och undvika folksamlingar. Öppettider (27 juni–16 augusti): 

Tisdag–söndag klockan 12.00–16.00. Entré: 20 kr. 
Adress: Lugnarovägen 2, Hasslöv. 


