
På fritidsgården Fritte i Degerhamn kan du träffa 
kompisar, spela pingis, tv-spel och titta på film. I 
verkstaden kan du jobba med lera, gips, skrot och 
trä. Du kan också måla eller göra smycken. Vi 
ordnar också med tv-spelsturneringar, filmkvällar 
och andra aktiviteter. Alla från årskurs 4 upp till 18 
års ålder är välkomna till fritidsgården. 
 
Har du träning efter skolan? Hos oss kan du köpa 
ett förstärkt mellanmål.
 
ÖPPET: 

Måndagar      14-19:00
Torsdagar      14-19:00 

FRITTE, S. MÖCKLEBY

FRITIDSGÅRDARNA I 
MÖRBYLÅNGA 

Fritidsgårdarna är våra ungas egna arena med stora 
möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer. 

Bland det viktigaste för en ung människa på väg 
in i vuxenvärlden är att skapa sig sin identitet och 

göra sig själv synlig. Skapande människor blir 
synliga människor. Därför är ungdomars eget 
skapande en viktig del av vår verksamhet på 

fritidsgårdarna.

Vi har en öppen verksamhet med många 
intressanta möten och där utbudet kan skilja sig lite 

åt mellan de olika gårdarna.
Alla gårdar är handikappanpassade.

All verksamhet är drogfri

VÄLKOMNA 

/Carola, Lotta, Annika, Malin 
Pelle, Robin och Nina

MÖRBYLÅNGA KOMMUN

Vill du ha löpande info kan du anmäla dig till 
vår sms-tjänst? 
 
Anmäl dig med namn och telefonnummer till  
fritidsgardarna@morbylanga.se

Fritidsgårdarna
386 80 Mörbylånga

E-post: ann-christin.lagercrantz@morbylanga.se 
Tel: 0485-47296

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

fritidsgardarnamorbylanga

fritidsgardarnamblakommun



ÖPPET 

Måndagar 17:30-20:30 

Fritidsgårdarna i Mörbylånga kommun har en 
mobil gren som kan finnas på olika platser i 
kommunen. Just nu befinner den sig i Algutsrum.  
Verksamheten kan bestå av pysselkvällar, 
spelkvällar, skytte, LAN, ridning, sport med mera. 
Vi tar emot alla förslag på aktiviteter. 

Verksamheten är öppen för alla från åk 5 upp till 18 
år, om det inte står något annat i programmet. 

ÖPPET 

Tisdagar 15-21:00 
Onsdagar 15-21:00 
Fredagar 15-23:00 

Verksamheten vänder sig till dig från åk 5 upp till 
18 år. Här kan du bland annat träffa kompisar, spela 
spel, spela pingis, pyssla, baka, laga mat eller bara 
”hänga”. 

ÖPPET 

Alla skoldagar     8-15:30 
(för skolans elever) 
Tisdagar     16-21:00 
Torsdagar     16-21:00 

Fritidsgården Skansen är inrymd i  
Skansenskolans kafeteriadel och är öppen för 
ungdomar från årskurs 5 upp till 18 år. Hit kan 
du komma för att spela spel, pingis, skapa, kolla 
på film, baka, spela X-box eller bara hänga med 
kompisar. 
 

MOBILA FRITIDSGÅRDEN, 
ALGUTSRUM

LADAN, FÄRJESTADEN SKANSEN, MÖRBYLÅNGA

ÖPPETTIDER


