
Pressmeddelande 
Storfors 2015-02-17 
  

Gratis aktiviteter på sportlovet i Storfors 
  
I Storfors kommun är sportlovsaktiviteterna gratis med hjälp av särskilda BUS-pengar (Barn 
och unga i Storfors). 
Under Sportlovsveckan kan man göra det mesta från att fiska eller pyssla till att gå på disco, 
fotografera eller se film. En nyhet för året är sykurser för barn och ungdomar. 
Här är programmet 
  
Ytterligare information: Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson 070-19 19 769.  
 
Fredag 20 februari  
*LAN startar 12.00 
Fritidsgården PaX finns på plats i Kulturhuset. 
 
Lördag 21 februari 
*LAN i Kulturhuset 
 
Söndag 22 februari 
* LAN i Kulturhuset slutar kl 12.00 
  
Måndag 23/2 till torsdag 26/2 
SYKURSER FÖR BARN arrangeras under måndag till torsdag av Madiel Symaskiner på 
Djupadalsgatan 5. Max tre till fyra barn per kursdag. Kursen är en endagskurs som ges vid 
flera tillfällen. Barnen får välja en dag från måndag till torsdag. Kursen pågår från kl 13 till kl 
17.  Sy dina egna tajts eller en t-shirt - med instruktion och hjälp.Anmälan görs i butiken eller 
på telefon 070-39 70 500. GRATIS med hjälp av BUS. 
  
Måndag 23 februari  
* Storfors och Nykroppa sportfiskeförening arrangerar fisketävling i Nykroppa på Östersjön. 
De som önskar skjuts samlas vid Helantius blomsteraffär kl 9.30. Medtag något att sitta på, 
varmt att dricka samt gärna isdubbar. Föreningen bjuder på grillad korv och dryck. Info: Lars 
Tyvi  070-6161897, Hans Öberg 0590-41693. Pris till alla deltagare. 
* Pulka och korvgrilling på Kroppasskolan. Vi samlas på Kroppaskolans baksida vid 
pulkabacken kl 11.00. När vi åkt pulka och busat i snön blir det korvgrillning och annat gott! 
Kontakt: Kicki 070-19 19 769 
Alla åldrar välkomna! 
 
* Fritidsgården PaX har extra öppet 15.00-20.00 Från åk 7 och uppåt. 
 
* Gårdsöppet i fritidsgården ”Vårat hus” i Kyrksten kl 14.00-20.00 
  
Tisdag 24 februari 
* Fritidsgården PaX har extra öppet kl 15.00-20.00 Skaparverkstad Från åk 7 tom 18 år. Vi 
bjuder på tacobuffe! 
* Skaparverkstad i fritidsgården ”Vårat hus” i Kyrksten kl 14.00-18.00 



  
Onsdag 25 februari 
* Disco i Kulturhuset. Lågstadiet kl 17.00- 19.00. Mellanstadiet kl 19.00-21.00. 
* Fototräffpunkt i Kulan, Kulturhuset kl 18.00-20.00. Kontakt: Thommie Backelin  070-222 
02 55 
  
Torsdag 26 februari 
* Sportlovsfilm kl 10.00 i Biblioteket. ”Var inte rädd långa farbrorn”. Vi bjuder på popcorn. 
* Mini-BUS disco i Kulturhuset kl 17.00-18.30. För barn tom förskoleklass. Kontakt: Kicki 
Karlsson 070-19 19 769. 
* Fritidsgården PaX har extra öppet kl 15.00-20.00. Åk 7 och upp till 18 år. 
* Pimpelfiske i Trettjärn. Samling kl 13.00 vid tjärnen. Junis bjuder på korv och dryck. 
Möjlighet finns att åka skridskor och spark. Aktiviteten genomförs i mån av istillgång. 
Kontakt: Lena Andersson 0586-10025 
* Gårdsöppet i fritidsgården ”Vårat Hus” i Kyrksten kl 16.00-20.00 
  
Fredag 27 februari 
* Fritidsgården PaX  har öppet 19.00-00.00. Från åk 7 och upp till 18 år. 
* Pulka, skridskor och grillning i Kyrksten. Samling vid rinken kl 11.00. Junis bjuder på korv 
och dryck. Kontakt  Lena Andersson 0586-100 25. 
 
Lördag 28 februari 
* ”Lilla Vasaloppet” för alla åldrar. Kl 13.00 vid elljusspåret. Arrangeras av Storfors 
skridklubb. BUS bjuder på korv och dryck. Aktiviteten genomförs i mån av snötillgång.  
Kontakt: Kicki Karlsson  070-19 19 769 Info: Marita Sjöberg 070-674 18 71. 
  
  
  
 
 


