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Allmän informAtion
Anmälan
Kontrollera vem som är arrangör till evenemanget. Anmälan till alla 
aktiviteter som ungdomsbyrån ordnar sker 14.2-19.2  om inget annat 
nämns. (Anmälan till evenemang som ordnas av andra arrangörer 
sker direkt till arrangören.) Anmäl dig via e-post till Ann-Margret eller 
Mari-Louise. Skriv i ditt mejl:

• Aktiviteten anmälan gäller
• Namn och adress 
• Ålder
• Telefonnummer
• Telefonnummer till vårdnadshavare
• Allergier
• Annan viktig information (ev. mediciner osv.)

Du får en bekräftelse på din anmälan senast 20.2. Om du har frågor 
kan dessa ställas via e-post, mer brådskande via telefon (samtal eller 
sms). Anmälningarna till de olika resorna är bindande. Alla resor och 
aktiviteter som ordnas av kommunen är drogfria. 
OBS! Egen olycksfallsförsäkring gäller då man deltar i sportlovsaktiviteterna.

Ungdomsbyrån
Mari-Louise Backlund, 
Ungdomssekreterare
mari-louise.backlund@pedersore.fi 
050-5345953

David Englund
David.englund@pedersore.fi

Ann-Margret Hjulfors, Ungdomsledare
ann-margret.hjulfors@pedersore.fi
044-5850877



Skidstugan och Cafetider i Lappfors 

Lappfors marthaförening  serverar vid skidstuga  
lö 23.2 och sö 24.2 kl. 12:00 - 17:00 
Servering av kaffe, saft, hembakat, våfflor, popcorn mm.  

Välkommen!
Arr: Lappfors Marthaförening



SöndAg 24.2
Snowboardkurs vid Bergö

Ungdomsbyrån ordnar en  kurs i 
snowboardåkning kl. 12-16. 
Grunder i åkning, hopp, trix och säkerhet. 
Begränsat antal platser. 
Ledare: Björn Snellman 
Kursavgift: 15 € /deltagare/dag och då ingår 
kurs och liftkort (betalas till ledaren).
Tag med egen matsäck. Hjälmtvång! 
Väderreservation. Köldgräns -15 grader.
Slalomutrustning: snowboard, skor och hjälm kan hyras för 13 € / dag.
Hyran för utrustning betalas till Bergö och ingår inte i kursavgiften. 
Begränsat antal snowboard finns att hyras. 
Anmälan till Ann-Margret  (se sid 2). 

Arr. Ungdomsbyrån och Pedersöre 4H

måndAg 25.2
Sportiskul vid Sportis

Vi bygger snöskulpturer och borgar 
utomhus kl. 12:00-15:00. 
Olika  aktiviteter i Sportis för barn i skolåldern.
Ingen anmälan. Ingen deltagaravgift. 
Barnen deltar på föräldrarnas ansvar.

Arr. Kulturhuset Ax



Bergö slalombacke och skidstuga

Bergö skidbacke håller öppet hela sportlovsveckan och varje helg kl. 
12:00-16:00 med väderreservationer. 
Utrustning finns att hyra på plats. 
Tack vare sponsorer som ordnats så är priset för vecka 9  
6 €/ person (normal pris 9 €). 

Sponsorerna är: 25.2 Idrottsbyrån Pedersöre kommun. 26.2 Neste Jakob-
stad. 27.2 Neste Edsevö. 28.2 Torp Frys. 1.3 Best Hall.

Mer info på facebook ” Bergö backen”.
 
Arr. If PP 



Kållby bibliotek

Drop in-pyssel & bokstavsjakt vid bibban. 
Ingen anmälan. 25.2 kl 15-19

Arr: Biblioteket

tiSdAg 26.2
Drop in-pyssel & bokstavsjakt  under öppethållningstiderna på 
enheterna. På biblioteken i Bennäs, Lepplax, Kyrkoby, Purmo, Ytteresse 
och Överesse. På Lappfors bibliotek hålls endast bokstavsjakten. 
Öppethållnings tiderna ser du på sista sidan i häftet.

Arr: Biblioteket



Resa till SuperPark i Uleåborg

Superpark är en aktivitetspark i Uleåborg där man kan åka skateboard, 
kikbike, utöva parkour, spela golf, klättra högt, hoppa på trampoliner, 
testa på hängglidning, rutscha ner för en backe och mycket annat. Mer 
info på http://www.superpark.fi/sv/superparker/parkerna/oulu.html
Resan är för åk 5 och uppåt. Ta med egna inneskor om du har, strumpor 
eller tossor går också bra (inte barfota). Du kan låsa in dina saker i en 
box, med 1€ som pant. Lunchbuffé ingår i priset och serveras kl. 11-14 i 
parkens restaurang. Hjälmtvång för skateboard och kikbike.

Pris: 35 € (buss, inträde och lunchbuffé) Betalas i bussen.
Buss 1: Sandsund (Zorro) kl. 7.30, Bennäs Sale kl. 7.40, Edsevö Neste kl. 
7.45
Buss 2: Edsevö Neste kl. 7.35
Hemresa kl. 16.00 (Beräknad ankomst till Edsevö ca kl. 19, därefter kör 
buss 1 vidare samma rutt som vid start.)
Anmälan till Ann-Margret (se sid 2). Meddela vilken buss du vill stiga 
på. Ändringar i busstidtabellen kan förekomma men meddelas i sådana 
fall direkt till de anmälda.

Arr. Ungdomsbyrån



det Händer på AX onSdAgen 27.2
LasseMaja-dag på huvudbiblioteket 
kl. 12-16 i Bennäs. 
Med anledning av Kulturbyråns 
teaterresa till LasseMaja-pjäsen på 
Wasa Teater senare i vår, ordnar 
biblioteket en ledtrådsjakt med 
inspiration från den populära 
bokserien. Pyssel, gåtor och utma-
ningar utlovas på vägen. Alla som 
löser mysteriet deltar i utlottningen 
av fina priser. Passar bäst för barn i 
åk 1-5.

Arr: Biblioteket

Gör din egen käpphäst
Vi tillverkar egna käpphästar i Kulturhuset AX , kl. 
13-15. För 4H-medlemmar som är i åk 2-4.
Anmälan till jessica.roos@fs4h.fi / 050-5593438 
senast 20.2. Pris: 10 €/pers. (max 12 deltagare)

Arr. Pedersöre 4H

Kom och åk häst och släde 
vid Ax mellan kl. 13-15
 
Arr: Kulturhuset Ax



onSdAg 27.2
Väggklättring vid Sportis 

Klättertillfälle kl. 10-11.30 för dig som är intresserad 
av klättring och går i åk 1-6, begränsat antal platser 
Avgift: 10 € / person 
Anmälan till David ( se sid 2 )
Arr: Kulturhuset Ax

torSdAg 28.2  13-15
Lär dig sy din egen mössa, buffband eller bandana.
Material finns att köpas för en liten peng men du kan även ta med eget 
trikåtyg ifall du har.  
För dig som går i åk 4 och uppåt. Begränsat antal platser  
Ledare: Maria Sundqvist                                           
Anmälan till Ann-Margret ( se sid 2)
Arr: Kulturhuset Ax

Resa till Tropiclandia
Besök badparadiset Tropiclandia i Vasa och njut av den tropiska värmen 
i badet på sportlovet. Resan är för dig som är 10 år eller äldre. 
Bussrutt : Esse kommunbyrå kl. 8.15, Ytteressse f.d. M-boden kl. 8.20, 
Kållby Sale kl. 8.25, Edsevö Teak Deck kl. 8.35, Bennäs Sale kl. 8.45, 
Sandsund Zorro kl. 8.50, Sundby kl. 9.00, Karby vägskäl kl. 9.05.
Hemfärd ca 14.00

Anmälan till Mari-Lousie (se sid 2). 
Meddela var du stiger på!
Pris: 30 € (buss, simning, mat) 
 
Arr. Ungdomsbyrån



fredAg 1.3 
Nail Art på Ax kl. 10-12

Här hittar du kurser som MI i Pedersöre ordnar: mi.pedersore.fi/ung-mi

Vi går igenom hur du fixar och 
håller dina naglar i fint skick.  
Vi filar och lackar. Grunder i hand-
massage.m.m . Begränsat antal 
platser.  
5 € / person. 
Ledare: Elin Forsbacka 
Ta med: liten handduk, egen 
nagellack och dekoration om du har.
Anmäl till Ann-Margret 
(se sid 2 ) 

Arr: Kulturhuset Ax



Idrottsbyråns Tider för allmänheten

Idrottsbyrån i Pedersöre erbjuder kostnadsfria istider vid AW Arenan 
för allmänheten under sportlovet.

Utan klubba
25.2 - 2.3
3.3

12.00-14:00
10.00-11.00

Med klubba
25.2 - 2.3
3.3

14.00-16:00
11.00-12.00

Tider för allmänheten vid Esse ElektroKraft Arenan 25.2 - 3.3 

Måndag
Onsdag
Lördag

10:00 - 12:00
10:00 - 11.30
17:30 - 19:30

Tisdag
Torsdag
Söndag

15:00 - 17:00
10:00 - 12:00
17:00 - 18:30

Skridskoåkare! 

Idrottsbyrån kan i år erbjuda en ute is plan för skridskoåkning på grus-
planen vid idrottscentret i Bennäs.                      



Bibliotekets öppethållning 

Alla bibliotek i Pedersöre har normal öppethållning under sportlovet. 
Webb-biblioteket är öppet dygnet runt och du hittar oss på  
www.fredrikabiblioteken.fi/pedersore 

OBS!! Alla enheter i Pedersöre har stäng 1-8.3 pga systembyte

Bennäs
Må 12 - 20 
Ti 12 - 20 
On 12 - 20 
To 10 - 17 
Fr 10- 17 

Kyrkoby 
Må 12 - 19 
Ti 9 - 14
On 15 - 19 
To 9 - 13 
Fre 9 - 13 

Kållby  
Må 15-19 
 To 15-19
 Fr 9 - 13 

Lepplax 
Må 10-14
Ti 16 - 19 
On 9 - 14 

Purmo 
Må 14 - 19 
Ti 9 - 15 
On 14 - 19 
To 9 - 12 
Fr 9 - 15

Ytteresse 
Må 11 - 19 
Ti 9 - 14 
On 9 - 14 
To 11 - 19 

Överesse 
Må 9 - 15 
Ti 15– 19 
On 9 - 15 
To 15 - 19 

Sundby
Ti 17-20

Under sportlovet kan man
hashtagga bilder på Instagram

#sportlov2019 #ungipedesi
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