
 

 

Vi på fritidsgårdarna i Ö. Göinge fortsätter vårt samarbete och erbjuder gemensamma, 

men även egna aktiviteter. Så ta nu klivet över byagränsen och häng med! 

Medlemskap i någon av kommunens fritidsgård/ungdomsgård krävs för att besöka gården 

och vara med på våra aktiviteter. Medlemsavgift: 25 kr per termin (åk 6-17 år).  

Som medlem får du vara med på aktiviteter till en rimlig kostnad.  

 

MÅNDAG 17/2: ÖPPET PÅ FRITIDSGÅRDARNA  
KNISLINGE FRITIDSGÅRD 
Öppet på fritidsgården kl. 17.00-22.00 
 

BROBY FRITIDSGÅRD 
Öppet på fritidsgården kl. 17.00-22.00 
 

 

TISDAG 18/2: FOTBOLL I SNAPPHANEHALLEN & 
ÖPPET PÅ BROBY FRITIDSGÅRD 

KNISLINGE FRITIDSGÅRD  
Fotbollsturnering i Snapphanehallen, Knislinge 
Samling kl. 12.15 och vi beräknar vara klara kl. 16.00.  
Vi drar igång kl. 12.30. Kommer du senare har  
du tyvärr ingen chans att spela. Vi delar in oss i lag på  
plats och spelar en turnering. Kostnad: Gratis 

BROBY 
FRITIDSGÅRD 
Öppet på fritidsgården 
kl. 12.00-17.00 

 

 

ONSDAG 19/2: SJÄLVFÖRSVAR FÖR TJEJER – NSTÄLLT!  
MEN ÖPPET PÅ BROBY FRITIDSGÅRD! 

BROBY FRITIDSGÅRD 
Öppet på fritidsgården kl. 17.00-22.00! 

KNISLINGE FRITIDSGÅRD 
Testa självförsvar. Du får lära dig hur du hanterar farliga situationer,          

både tekniker och mental träning.  
Det ger dig bättre självkänsla och tryggare identitet. Häng på nu, tjejer! 

Samling kl. 12.45 vid Budohallen i Knislinge och vi är klara kl. 14.30. 
Kostnad: 20 kr 

 

TORSDAG 20/2: ÖPPET PÅ KNISLINGE FRITIDSGÅRD 
KNISLINGE FRITIDSGÅRD 
Öppet på fritidsgården kl. 17.00-22.00 
 

BROBY FRITIDSGÅRD 
STÄNGD, men besök gärna Knislinge 
fritidsgård 

 

FREDAG 21/2: ÖPPET PÅ BROBY FRITIDSGÅRD 
KNISLINGE FRITIDSGÅRD 
STÄNGD, men besök gärna Broby 
fritidsgård 

BROBY FRITIDSGÅRD 
Öppet på fritidsgården kl. 14.30-21.00 
Vi bjuder på pizzaslice 

 



 
ANMÄLAN & BETALNING 

 
Anmäl dig till den/de aktiviteter som du är intresserad av, men tänk på att det kan finnas 
begränsat antal platser. ”Först till kvarn” = de första som anmäler sig/betalar får följa med. 
OBS: Lämna anmälan och pengar i ett slutet kuvert till din fritidsledare senast fredag 14/2.   
 

Frågor?  

Knislinge fritidsgård 0709-53 65 19 (Pernilla)   Följ oss på     

Broby fritidsgård 0761-621366 (Qlirim) 

Sibbhults ungdomsgård 0769-501791 (Alexander) 
 

 

 

 

 

 
 

Sista anmälnings- och betalningsdag är fredag 14 februari  
 

Anmälan 
(sätt X) 

Dag Aktivitet Pris 

 Onsdag 19/2 Självförsvar för tjejer 
INSTÄLLT!! 

20 kr 

  Nytt medlemskort våren 2020 
(kan även betalas till din 
fritidsledare på plats) 

 
25 kr 

    
Betalt:             kr 

 

         
Deltagare:  ______________________________________ Klass: ____________ 

Tfn deltagare: ______________________________________ 

Tfn målsman dagtid:  ______________________________________ 

Frågor nedan gäller dig som inte bor i Knislinge: 

          Jag har eget busskort  

          Jag har inget busskort och åker kostnadsfritt med fritidsgårdens busskort 

        Ja, jag godkänner att mitt barn åker med fritidsgårdens personal i privatbilar om det vid 

skulle bli aktuellt (av ekonomiska skäl). 

 
        

____________________________________ (Målsmans underskrift) 
 


