Sportlovsaktiviteter 2021
Ett märkligt sportlov väntar då pandemin begränsar våra möjligheter till aktiviteter.
Lyckligtvis ser sportlovsveckan ut att kunna bjuda på fint vinterväder med härliga
uteaktiviteter. Nedan presenteras årets coronaanpassade sportlovsprogram. Kom ihåg att vara
rädda om varandra och håll avstånd!
Skridskoåkning på Tånga Hed
Då allmänhetens åkning i Puahallen (ishallen) är fortsatt inställd pga restriktionerna erbjuds
istället skridskoåkning på en spolad isbana framför ingången till Tånga Hallen under vecka 7.
Detta under förutsättning att det kalla vintervädret håller i sig. Missa inte detta unika tillfälle
att åka skridskor på Tånga!
Skidåkning på Kesberget
Vid Kullingshofstugan finns flera fina skidspår som OK Kullingshof preparerat. Barn och
ungdomar åker gratis under hela sportlovet så länge det finns snö.
Skidspår i Skogsbygden
Vid Skogsbygdens IP finns totalt 3,3 km skidspår som Skogsbygdens IF preparerat. Barn- och
ungdomar åker gratis under hela sportlovet så länge det finns snö.
Pulkaåkning på Kesberget
Om vintervädret håller i sig är pulkaåkning i Kesbergsbacken ett måste under sportlovet.
Öppen Sporthall
Vårgårda Sporthall håller öppet för spontanidrott under sportlovet för barn och ungdomar
födda 2002 eller senare. Max 40 barn/ungdomar inne i hallen samtidigt. Inga föräldrar är
tillåtna i lokalen. Personal finns på plats.
Måndag-fredag kl. 09.00-12.00
Måndag-fredag kl. 13.00-16.00

Låg- och mellanstadiet
Högstadium och gymnasium

Fotboll i Tångahallen
Tångahallen håller öppet för spontanfotboll under sportlovet för barn och ungdomar födda
2002 eller senare. Max 40 barn/ungdomar inne i hallen samtidigt. Inga föräldrar är tillåtna i
lokalen.
Onsdag-torsdag kl. 10.00-14.00

Vinterdagar på frusna sjöar
Härligt kalla vinterdagar lockar många besökare till isarna på sjöarna i kommunen, bland
annat för skidåkning och skridskoåkning. Parkeringar finns vid kommunens badplatser. Vid
kommunens badplatser finns det möjlighet att grilla. Här finns också soptunnor och utedass.
Kom ihåg att alltid vara försiktig när du beger dig ut på isen. Livbojar finns vid kommunens
alla badplatser. Vid badplatserna i Vaselid, Horla, Kvinnestad och Ornunga finns även
räddningsstege och räddningskrok.
Kvällsaktiviteter på Bubblan
På sportlovet kommer Bubblan ha öppet men med vissa begränsningar. Vi kommer att ha
öppet samma tider som när vi hade läxhjälp. Tyvärr så gäller samma restriktioner som
tidigare, det vill säga max 8 personer. För att vara med på Bubblans aktiviteter så måste varje
person anmäla sig med namn och klass via SMS till Bubblans mobiltelefon på nummer: 070916 56 68. Vi återkommer till dig om du är anmälda eller om det är fullt.
Vi kommer att erbjuda lite aktiviteter samt bjuder på lite fika under dessa dagar:
•
•
•

Tisdag: Fifa 21 turnering kl. 16.00-19.00
Onsdag: Pingisturnering kl. 16.00-19.00
Torsdag: Sällskapsspel kl. 16.00-19.00
Fredag: Bubblans personal finns i Sporthallen hela dagen. Mer information under
rubriken ”Öppen Sporthall”.

Biblioteket
Är du sugen på att läsa eller lyssna på böcker på lovet? Nu finns det möjlighet att boka ett
kortare besök (ca 15 min) på biblioteket för att själv titta runt i hyllorna och inspireras och
låna hem böcker. För att boka ett besök skickar du e-post (biblioteket@vargarda.se) eller
ringer (0322-60 06 80) så släpper vi in dig. Du kan också ringa oss när du är utanför
biblioteket, men det finns risk att det blir lite väntetid eftersom vi bara släpper in fem
besökare åt gången.
Du kan alltid låna e-böcker som du kan lyssna på eller läsa i din mobil, surfplatta eller dator.
För att låna e-böcker behöver du ditt lånekortsnummer och din pin-kod och appen Biblio. Mer
info om hur du går tillväga finns på bibliotekets hemsida.
Det finns även möjlighet att låna film med hjälp av ditt lånekort och din pin-kod. Detta gör du
via Viddla.se eller Cineasterna.se. Mer info om hur du går tillväga finns på bibliotekets
hemsida.
Läs mer på:
www.vargarda.se
www.vastsverige.com/vargarda
www.issakerhet.se/sakerhet-pa-is

