
Sommarboksstart
Måndag 15 juni, Osby bibliotek

Från och med den 15 juni kan man  
hämta en sommarbokspåse och låna  
sina sommarboksböcker. Alla som  
läser 6 böcker under sommaren och  
lämnar in sommarbokshäftet får välja  
en fin presentbok. Under v 25, måndag  
till onsdag kl 14-16, finns barnbiblio- 
tekarien på Osby bibliotek på plats  
och kan ge boktips. Sommarboken  
är för alla barn och unga 0–18 år.  
Det går också bra att lyssna på  
ljudböcker.

1 5 
Jun

Sommarskoj för åk 4-9
Tisdag 16 juni, 13.00-17.00. 

Vi håller öppet på Pulsen och Bulten för  
årskurs 4-9. Det blir en gemensam aktivitet  
och vi bjuder på en liten fika!

16 
Jun
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Fotbollsturnering
Onsdag 17 juni, 13.00-20.00. Pulsen

Vi håller öppet på Pulsen gemensamt med Bulten. Det blir 
fotbollsturnering för högstadiet på idrottplatsen kl 13-17. Vill du 
vara med i turneringen? Anmäl ert lag med 5 spelare på någon av 
fritidsgårdarna. Max 9 lag. Efter turneringen blir det gemensam 
grillning på Pulsen. 

17 
Jun

Sommarskoj för åk 4-9
Torsdag 18 juni, 13.00-17.00. 

Vi håller öppet på Pulsen och Bulten för  
årskurs 4-9. Det blir en gemensam aktivitet  
och vi bjuder på en liten fika!

18 
Jun
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Sommarskoj för åk 4-9
Tisdag 23 juni, 13.00-17.00. 

Vi håller öppet på Pulsen och Bulten för årskurs 4-9.  
Det blir en gemensam aktivitet och vi bjuder på en liten fika!

23 
Jun

Sommarskoj för åk 7-9
Onsdag 24 juni, 13.00-17.00. 

Vi håller öppet med aktivitet endast för högstadiet. Se info  
på Pulsens och Bultens konto på Facebook och Instagram.

24 
Jun

Sommarskoj för åk 4-9
Torsdag 25 juni, 13.00-17.00. 

Vi håller öppet på Pulsen och Bulten. Det blir en gemensam 
aktivitet och vi bjuder på en liten fika!

25 
Jun

Pysselpåsar
Måndag 29 juni, Osby och Lönsboda bibliotek

Under v 27 – 32 kommer det finnas pysselpåsar att hämta på  
Osby och Lönsboda bibliotek. Påsarna kommer att innehålla  
material och beskrivning på hur man gör pysslet. Material som  
sax och penna ingår inte. Dessa påsar är gratis och går bra att  
hämta på Osby och Lönsboda bibliotek under öppettid. 

29 
Jun

Sommarskoj för åk 4-9
Tisdag-torsdag, 13.00-17.00. Pulsen och Bulten

Vi håller öppet på Pulsen och Bulten. Gemensam  
aktivitet varje dag och vi bjuder på en liten fika!

30 
Jun

1 
Jul

2 
Jul

Digital skaparverkstad
Onsdag 1 juli

Med collage som teknik och sommaren som inspiration  
hjälper konstnär Ulrika Wennerberg oss att skapa stora och 
små konstverk genom att experimentera oss fram. Denna 
digitala konstworkshop kommer att dyka upp på Kultur & 
Fritids Facebook-sida. Papper i olika färger och former att 
använda finns i pysselpåsarna som kan hämtas på Osby och 
Lönsboda bibliotek under v 27–32. Eller så använder du det 
du hittar hemma! En gammal tidning kanske blir en del av 
ditt nya konstverk?

Arrangör: Osby kultur & bibliotek med konstnär Ulrika Wenner-
berg

1 
Jul
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Handen på hjärtat och 
fötterna i skogen
Tisdag 7 juli, 16.00. Näset

En vandringsföreställning kryddad med teater och musik i natur-
reservatet på Näset. Vandringen är cirka 2 km lång och föreställ-
ningen varar omkring 90 minuter. Bra parkeringsmöjlighet finns.  
Föreställningen ges även följande datum: 9/7 kl 16, 11/7 kl 16, 
12/7 kl 14.30 och 17, 14/7 kl 16 samt 16/7 kl 16.30 och 19.

Arrangör och producent: Föreningen Den Generösa Skogen med 
stöd av Osby Kultur & fritid Biljetter: Gratis för barn och unga upp 
till 15 år. Vuxna 100 kr. Bokning: generosaskogen@gmail.com, 
0764–07 24 79 eller via vår Facebook-sida.

Tillsammansskapet
Tisdag 11 augusti, 18.00. Centralparken, Osby

Förbundet Tillsammansskapet är religiöst- och partipolitiskt 
obundet och består av ett trettiotal olika grupper från Ystad  
i söder till Luleå i norr. Fokus ligger på hur vi kan bygga lokal-
samhällen där sammanhållningen är så stark att rasism inte får 
plats.  

Arrangör: Tillsammansskapet, ABF Skåne Nordost 
Kontakt: Anna Johansson, anna.johansson@abf.se, 0707–70 98 30 

Aktiv sommar med IFK Osby
Mån–fre v 28–29, 10.00–14.00. IFK Osby

Aktiviteter för sommarlovslediga barn anpassade 
utifrån rådande rekommendationer. Härliga 
dagar med massa olika aktiviteter tillsammans 
med våra ungdomsledare! Håll utkik på IFK 
Osbys Facebook-sida för uppdaterad info.

Arrangör: IFK Osby Kontakt: ifk.osby@tele2.se, 
0479–15095 

7 
Jul

11 
Aug

6 
Jul

Information om Sommarkul
Regeringen har de senaste fyra åren fördelat ett statsbidrag till  
Sveriges kommuner. Ett bidrag till kommunerna att använda för att 
erbjuda avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år.  
Detta bidrag har gjort att Osby kunnat bjuda på ett härligt program 
under namnet Sommarkul. I år har detta statsbidrag inte delats ut  
och Sommarkul har därför inte kunnat arrangeras i vanlig ordning.  
Vi jobbar dock för att hålla fritidsgårdarna öppna under sommaren.
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Utställningen är ett  
samarbete mellan 
Fotografiska och Glada 
Hudik-teatern med starka 
porträtt av skådespelare 
som iscensätter ikoner 
och där modellerna 
genom porträtten tar sin 
plats i konsten, i samhäl-
let, i historien. På detta 
sätt inkluderas en grupp 
som annars sällan får sy-
nas och som aldrig synts 
i historien. Välkommen att 
besöka en unik utställning 
som pågår till och med 
den 21 augusti. Konst-
hallen är öppen under 
bibliotekets öppettider.

Ikoner – en utställning 
om att få finnas Just nu 

på Osby 
Konst-

hall!
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@pulsenosby
@fritidsgardenbulten

Fritidsgården Pulsen 
Fritidsgården Bulten

pulsenosby

Hemsida: www.pulsenosby.se

Håll koll på fritidsgårdarnas  
sociala medier för uppdaterad  
info och övriga öppettider  
under sommaren!

Sugen på att lära dig ett instrument till hösten? Kanske testa vad 
brassrytmik är? Gå med i en piano- eller gitarrgrupp, eller varför  
inte en slagverksensemble? För er föräldrar erbjuds även en  
föräldrautbildning. Välkomna till musikskolan  
i Osby kommun! Har du frågor? Kontakta  
oss på musikskolan@osby.se

Anmälan öppnar i juni och mer  
info samt anmälningsblankett  
hittar du på www.osby.se.  

Sommar på
fritidsgårdarna

Anmäl dig till höstens Musikskola!

Det är vi på Kultur- och fritidsförvaltningen som gör denna broschyr. 
Har du frågor, synpunkter eller idéer? Hör gärna av dig till oss!

Sammanställning och layout: Jennie Lindholm Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB

Kultur och fritidschef:  
fredrik.johnsson@osby.se 
0709 31 84 78 
Vik. kulturutvecklare: 
afsaneh.larsson@osby.se  
0709 31 83 12 
Bibliotek: bibliotek@osby.se, 0479-52 82 10
Simhallar: Osby, simhall.osby@osby.se, 0479-52 82 12 
Lönsboda, simhall.orkened@osby.se, 0479-52 84 78
Fritidsgårdar: Pulsen i Osby, 0479-52 82 44
Bulten i Lönsboda, 0479-52 84 75

Simhallar (juni-augusti)

                   22/6-16/8      Meröppet 22/6-16/8
Mån 12-17 7-20 
Tis  12-17 7-20 
Ons  12-17 7-20 
Tor 12-17 7-20 
Fre  12-16 7-18 
Lör  stängt 7-18
Sön stängt 7-18 

 
Tis 14-17

O.B.S! Endast öppet onsdag 15/7 kl 14-18

Bibliotek (juni-augusti)

Lönsboda

Killeberg

Osby

Öppettider sommar 2020

            v. 25-27         v. 28-34
Mån Allmänbad  14-18 Stängt
Ons Morgonsim   06-08 Stängt

OBS! Kassan stänger 60 minuter innan stängning. 
Simhallarna är helt stängda måndag 6/7–20/8. 

     v. 25-27              v. 28-34 
Tis  Morgonsim   06-09  Stängt 
Tor  Allmänbad   13-18  Stängt

Lönsboda

Osby
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