
 

Torsdag 19.10 .................................................................. 

 

Simning i VesiVeijari i Karleby  

Under torsdag-fredag har alla elever i förskolan, åk 1-9 samt gymnasiet möjlighet att, 

som en del av höstlovsprogrammet, gratis simma i simhallen i Karleby. Eget namn 

och skolans namn skrivs TYDLIGT i häftet vid simhallens kassa. Simhallens 

öppethållningstider på torsdag kl.06.00-21.30. 

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 

 

 

Bowling i Kronoby bowlingshall  

Eleverna i lågstadiet och högstadiet har möjlighet att gratis bowla en timme i 

Kronoby bowlingshall. Man kan välja mellan att bowla från klockan 11-12 eller 12-13. 

Anmäl dej senast onsdag 18.10 till kommunens växel på tel. 8343000, kl.9-11 eller på 

vaxeln@kronoby.fi. Begränsat antal platser. 

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 

 

 

Klubbfri skrinning i Terjärv ishall.  

Under torsdag kl.11.00-13.00 har alla elever i förskolan, åk 1-9 samt gymnasiet 

möjlighet att, som en del av höstlovsprogrammet, gratis skrinna i Terjärv ishall.  

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 

 

mailto:vaxeln@kronoby.fi


 

Fredag 20.10 ................................................................. 

 

Shoppingresa till IKEA Haparanda.  

Resan kostar 30 €/person. Vi startar kl. 06.00 från Kronoby Idrottshall, 06.20 

Nedervetil Sale och 06.40 Terjärv S-market. Under 13 åringar behöver egen 

övervakare. Anmälningar vardagar kl. 9 - 12 på tel. 044-2551 018/Camilla. 

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid och Botnia 4H  

 

 

Simning i VesiVeijari i Karleby.  

Under torsdag-fredag har alla elever i förskolan, åk 1-9 samt gymnasiet möjlighet att, 

som en del av höstlovsprogrammet, gratis simma i simhallen i Karleby. Eget namn 

och skolans namn skrivs TYDLIGT i häftet vid simhallens kassa. Simhallens 

öppethållningstider på fredag kl.08.00-21.00. 

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 

 

 

Lördag  21.10 .................................................................. 

 

Paintball.    

Kl.12.00-15.00  vid Seljes semesterby. För år 2007 och tidigare födda. 

Kotikatsomo/Kaj Ahlstrand står för arrangemangen och ger säkerhetsinstruktioner 

(på finska). Rekommenderas att alla är på plats senast kl. 11.30, för att komma igång 

fortare med spelet. Anmäl dej senast torsdag 19.10 till kommunens växel på tel. 

8343000, kl.9-11 eller på vaxeln@kronoby.fi. Pris 25€/person (som betalas på plats 

med jämna pengar). Krävs minst 15 deltagare. Priset innehåller: markör (vapen), 500 

färgpatroner, overall, ansiktsmask och gasflaska. Extra färgpatroner finns att köpas. 

Egen dricka och ev. mellanmål med. Förälders tillåtelse krävs för deltagande. Fyll i 

lappen nedan och returnera lappen åt Simon Riska, som finns på plats. 

Arr: Kotikatsomo och Kronoby kommun/ Kultur & Fritid 

 

 

mailto:vaxeln@kronoby.fi


Söndag 22.10 ................................................................... 

Hela familjens höstvandring i Kortjärvi 

Vi startar från Byggningsbacka parkering klockan 13.00 och vandrar runt 

Meddasnabbaleden (5,5 km) och avslutar med allt grilla pinnbröd vid rastplatsen. Vi 

vandrar i lagom takt med pauser enligt behov så att vi kan njuta av den fina naturen 

runtomkring. Vi kommer att bekanta oss med olika djur som bor i skogen och också 

lära oss om vad som är viktigt att tänka på då man rör sig i naturen.  Varma kläder 

och vattenflaska rekommenderas. Vandringen är gratis och kommunen bjuder på 

pinnbröd och dricka.                                                                                                              

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 

 

 

 

 

 

Programmet har sammanställts av  

Kronoby kommun/Kultur & Fritid 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -Klipp ut! (Eller skriv på en egen lapp)- - - - - - - - - - - -  

 

Härmed tillåter jag att min _____åriga son/dotter_______________________________ 

deltar i Paintball vid Seljes 21.10.2016. 

 

Tillåtelse att fotografera mitt barn, samt eventuellt publicera bilderna på kommunens 
hemsida.                      Ja                     Nej 

 

_________________________________ 

Förälders namn 


