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Mellan 19-28 februari är det sportlov! Även om det i år blir 
ett annorlunda lov jämfört med tidigare, finns det en mängd 
aktiviteter att sysselsätta sig med.

Mörbylånga kommun, föreningar och andra verksamheter 
hälsar alla lediga barn och ungdomar välkomna att delta i årets 
aktiviteter. Vi hoppas du hittar något som passar dig. 

Och du! Kom ihåg att du bor på en ö med spännande natur. Prova 
att gå någon av våra vandringsleder, åk skidor eller skridsko på alva-
ret eller grilla på någon av kommunens rastplatser. Det finns många 
ställen att besöka och aktivera sig på. Du kan så klart också låna/
hyra filmer, låna tv-spel och böcker från våra bibliotek. Välkommen!



Till följd av coronarestriktionerna har vi ett antal 
förhållningsregler och begränsningar på våra fritidsgårdar:
Alla besökare tvättar och spritar händerna när man kommer till 
fritidsgården.

Ladan
Max 30 personer får vistas i lokalen samtidigt. I studion och skapanderum 
gäller ett mindre antal.

• Åk.5: 14:30-16

• Åk.6: 16-17:30

• Högstadiet och gymnasiet: 17-21 (22:30)

Skansen
Max 20 personer får vistas i lokalen samtidigt.

Fritte
Max 20 personer får vistas i lokalen samtidigt.

Mobila verksamheten/Algutsrum
Endast utomhusaktiviteter för närvarande.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen genom att hålla 
avstånd. Viktigast av allt är att du stannar hemma om du är sjuk. 
Tillsammans bidrar vi till en tryggare fritidsgård!

OBS! För att vi ska kunna följa restriktionerna behöver vi ha din anmälan 
till de aktiviteter som är utomhus där du vill delta. Anmälan sker via e-post: 
fritidsgardarna@morbylanga.se. Åtta personer per aktivitet och det är först 
till kvarn som gäller.

INFORMATION FRÅN FRITIDSGÅRDARNA



FRITIDSGÅRDARNA

Fredag 19 februari
Ladan öppet 14.00-23.00
Pulka i Telebacken för årskurs 5-elever 
15.30–17.00.

Snick-snack med högstadiet klock-
an 19.00, gymnasiet är välkomna via 
Google Meet kl. 20.00. Vi diskuterar 
ämnen som är viktiga för dig. Är det 
kärlek och relationer, skolan, politik, 
hälsa eller något helt annat?

Måndag 22 februari
Fritte öppet 15.00-19.00
Utflykt med fritidsgården kl. 13.00.
Samling på Mötesplats Alun kl. 13.00.
Vi ger oss ut i snön och har det härligt. 
Åker pulka och grillar korv (korv går att 
köpa på plats till självkostnadspris).

Mobilt Algutsrum (Enbacka)  
öppet 17–19:30
Skridskor på multiarenan.
Kl.17.00 grillar vi korv som finns att 
köpa till självkostnadspris.

Tisdag 23 februari
Skansen öppet 8.00-12.00
Skapande verksamhet inomhus.

Skridskoåkning och grill 13.00-15.00
Samling vid Skansens fritidsgård och 
grill till självkostnadspris.

Ladan öppet 17:30-21.00
Skridskoåkning vid Granudden 15.00–
17.00.

Varm choklad och filmvisning 18.00–
21.00.

Onsdag 24 februari
Aktivitetsrunda 10.00-11.30
Ta med träningskläder och gympaskor 
så kör vi aktivitetsrundan tillsammans! 
Samling vid Skansens fritidsgård kl. 
10.00.

Skridskoåkning vid Skansen 
13.00–15.00
Kom till isbanan vid fotbollsplanen 
Skansen, så möter vi upp där.



FRITIDSGÅRDARNA

Ladan öppet 17.30-23.00
Pulka i Telebacken 15.00-17.00. Kom till 
telebacken så möter vi upp där.

Kreativ verksamhet 16.00-18.00

Proffshjälp i studion 14.00-21.00. 
Behöver du hjälp med att komma vida-
re i ditt musikskapande eller kanske 
hjälp med att göra färdig din låt? För du 
har väl inte glömt att vi har en tävling 
som slutar på fredag den 26 februari, 
där vi vill ha in bidrag som vi kan an-
vända i vår marknadsföring? Då kan 
du boka in en timme i studion mellan 
klockan 14-21 med Pelle så hjälper han 
dig vidare. OBS! Föranmälan krävs till: 
fritidsgardarna@morbylanga.se

Torsdag 25 februari
Skansen öppet 11.00-21.00
Öppet hus på fritidsgården Skansen för 
åk.5 11.00-13.30 och åk.6 14.00-15.30. 
Kom och se vad fritidsgården har att 
erbjuda. Testa bordscurling, shuffelbo-
ard, VR på PS4 och mycket mer. OBS! 
Föranmälan till: 
fritidsgardarna@morbylanga.se.

Skansenhallen 19:00-21:00. Vi är i 
idrottshallen och kör en gemensam ak-
tivitet som exempelvis spökboll, dod-
geball eller fotboll.

Lågan öppet för gymnasieungdomar 
16.00-19.00. 

Fredag 26 februari
Ladan öppet 14.30-22.30
Femkamp! Åk.5 14.30-15.30. Gymnasiet 
20.30-22.00.

Pulka i Telebacken för högstadieungdo-
mar 17.30-19.30.



INFORMATION FRÅN BIBLIOTEKEN

Varmt välkomna till sportlovsaktiviteter på biblioteken i 
Mörbylånga kommun! Vi har infört förbokning på alla våra 
evenemang för att vi ska kunna följa myndigheternas råd 
och rekommendationer om att hålla avstånd till varandra.

Om du känner dig krasslig skall du givetvis stanna hemma. Barnen 
välkomnas utan vuxet sällskap. Du bokar din plats per telefon eller e-post:

Mörbylånga bibliotek: biblioteket@morbylanga.se, 0485-471 59
Färjestadens bibliotek: bibliotek.farjestaden@morbylanga.se, 0485-471 69
Degerhamns bibliotek: bibliotek.degerhamn@morbylanga.se, 0485-473 29



BIBLIOTEKEN

Måndag 22 februari
Bokjakt
Fångna på biblioteket! 

Du ville bara titta runt lite i biblioteket 
på sportlovet, men det skulle du aldrig 
ha gjort!
Nu stängs dörrarna bakom dig och det 
enda sättet att komma ut är att lista ut 
det hemliga lösenordet som öppnar 
dörrarna igen.
Leta efter ledtrådarna som är gömda 
runt om i biblioteket. Är du listig nog att 
lösa mysteriet? Eller kommer du att bli 
fast på biblioteket?
Ett mysteriespel på biblioteket för barn 
mellan 7-12 år.

Datum och tid: Måndag 22/2 kl. 13.00
Plats: Degerhamns bibliotek
Max antal: 6 personer.

Tisdag 23 februari
Fikar ni så läser vi
Kom och fika och lyssna på en mysig 
eller spännande berättelse! Biblioteket 
bjuder på fika. Arrangemanget vänder 
sig till barn från 6 år.

Datum och tid: Tisdag 23/2 kl.10.00
Plats: Färjestadens bibliotek
Max antal: 8 personer.

Bokjakt
Fångna på biblioteket! 

Du ville bara titta runt lite i biblioteket 
på sportlovet, men det skulle du aldrig 
ha gjort!
Nu stängs dörrarna bakom dig och det 
enda sättet att komma ut är att lista ut 
det hemliga lösenordet som öppnar 
dörrarna igen.
Leta efter ledtrådarna som är gömda 
runt om i biblioteket. Är du listig nog att 
lösa mysteriet? Eller kommer du att bli 
fast på biblioteket!
Ett mysteriespel på biblioteket för barn 
mellan 7-12 år.

Datum och tid: Tisdag 23/2 kl. 13.00
Plats: Mörbylånga bibliotek
Max antal: 8 personer.



BIBLIOTEKEN

Onsdag 24 februari
Fikar ni så läser vi
Kom och fika och lyssna på en mysig 
eller spännande berättelse! Biblioteket 
bjuder på fika. Arrangemanget vänder 
sig till barn från 6 år.

Datum och tid: Onsdag 24/2 kl.10.00
Plats: Mörbylånga bibliotek
Max antal: 8 personer

Bokjakt
Fångna på biblioteket! 

Du ville bara titta runt lite i biblioteket 
på sportlovet, men det skulle du aldrig 
ha gjort!
Nu stängs dörrarna bakom dig och det 
enda sättet att komma ut är att lista ut 
det hemliga lösenordet som öppnar 
dörrarna igen.
Leta efter ledtrådarna som är gömda 
runt om i biblioteket. Är du listig nog att 
lösa mysteriet? Eller kommer du att bli 
fast på biblioteket!
Ett mysteriespel på biblioteket för barn 
mellan 7-12 år.

Datum och tid: Onsdag 24/2 kl. 13.00
Plats: Färjestadens bibliotek
Max antal: 8 personer.

Skrivarworkshop (digital)
På sportlovet håller författaren Elin 
Johansson i en skrivarverkstad för dig 
mellan 13-16 år som tycker om att skri-
va eller som är nyfiken på att börja. Elin 
delar med sig av sina bästa skrivtips 
och det blir flera skrivövningar med 
fokus på att din kreativitet och fantasi 
ska nå nya höjder.

Datum och tid: Onsdag 24/2 kl. 14.00-
15.30
Max antal: 10 personer
Plats: Google Meet (länk skickas ut i 
samband med anmälan).

Torsdag 25 februari
Fikar ni så läser vi
Kom och fika och lyssna på en mysig 
eller spännande berättelse! Biblioteket 
bjuder på fika. Arrangemanget vänder 
sig till barn från 6 år.

Datum och tid: Onsdag 24/2 kl.10.00
Plats: Degerhamns bibliotek
Max antal: 6 personer.



PROVA PÅ DANS

Torsdag 25 februari
Prova på olika danser
Unity Dance Kalmar arrangerar prova 
på-kurser i flera olika dansstilar i Ladan 
i Färjestaden.

Samtliga prova på-kurser är kostnads-
fria men på grund av rådande om-
ständigheter kan vi endast ta emot ett 
begränsat antal deltagare.

Anmäl om du vill delta senast 23 febru-
ari till info@udance.se.

På grund av rådande omständigheter 
ber vi alla att komma ombytta och kla-
ra. Det krävs inga speciella kläder utan 
alla kläder som man känner sig bekväm 
att röra sig i fungerar.

Prova på Tiktok-dans
Kom och lär dig de senaste trendiga 
tiktokdanserna.
Från 9 år
Tid: 15:00-15:45

Prova på HipHop
Kom och lär dig dig grunderna i dans-
stilen HipHop.
Från 9 år 
Tid: 16:00-16:45

Prova på Disco
Kom och lär dig grunderna i den fartfyll-
da och roliga dansstilen Disco.
Från 9 år
Tid: 17:00-17:45

Prova på JazzFunk
Kom och prova på den nya och trendiga 
dansstilen från USA.
Från 13 år
Tid: 18:00-18:45



TIPS PÅ AKTIVITETER

Grilla i naturen
I Mörbylånga kommun finns flera rast-
platser med iordningställda grillplatser. 
Ta med fikakorgen ut i naturen och njut 
av frisk luft och nygrillad mat. Vid vissa 
av grillplatserna finns tillgång till ved. 
Tänk på att se till att elden är släckt 
innan ni lämnar platsen. Du hittar plat-
serna på Mörbylånga kommuns sida på 
naturkartan.se/morbylanga.

Här är några förslag:

Penåsa rastplats
I en skogsdunge mitt ute på alvaret 
öster om Kastlösa hittar du Penåsa, vår 
kanske mest välbesökta rastplats. Här 
finns fyra grillplatser och gott om sitt-
plaster, vindskydd och toalett. Parke-
ring finns ca 400 meter från rastplasen. 

Bruksrasten Mörbylånga
Längs stigen mellan Mörbylånga hamn 
och Norra viken finns bruksrasten. 
Här finns en grillplats och sittplatser. 
Närmsta parkering är vid Balken, Mör-
bylånga hamn.

Karlevi Mo
Denna mysiga rastplats finns i norra 
kanten av Beijershamns naturreservat. 
Två grillplatser, sittplats, vindskydd och 
toalett finns här. Du tar dig hit genom 
att parkera i Beijershamn och promene-
ra en dryg kilometer genom naturreser-
vatet.

Vandra i världsarvet
Besök en av alla vandringsleder som 
finns i kommunen, eller ge dig ut på 
stigarna i din närhet. Ta på rejäla skor 
och packa ner varm choklad i ryggsäck-
en. En fikapaus i naturen smakar sällan 
så gott som när man är ute och vandrar. 
På naturkartan.se hittar du kartor och 
ledbeskrivningar till ett trettiotal leder 
av varierad längd. Fler vandringsleder 
finns på naturkartan.se/morbylanga.

Här är några förslag:

Beijerhamns naturreservat
Beijershamn i vinterskrud är magiskt. 
Här finns leder och slingor som tar dig 
ut på den långa piren och något av få-
geltornen på området. Du får också tips 
om vilka fåglar som du kan tänkas stöta 
på under din vandring. Vid parkeringen 
finns toalett. 

Gösslundaleden
Från parkeringen vid Gösslunda finns 
en slinga på ca 6km som tar dig ut på 
alvaret. Den rösade slingan går över 
öppen alvarmark.

http://naturkartan.se/morbylanga
http://naturkartan.se/morbylanga
http://naturkartan.se/morbylanga


Besök en pulkabacke
Ta med dig pulkan eller annat åkdon 
och susa ner för backen. Öland är inte 
speciellt kuperat med det finns ändå 
möjlighet till pulkaåkning på flera plat-
ser (om snön ligger kvar). Bege dig till 
närmsta kulle eller besök någon av 
dessa platser:

Vid Grövle i Färjestaden finns kvällsbe-
lysning som gör att Telebacken även är 
tillgänglig när mörkret faller.

Resmobacken vid Nunnedalens parke-
ring har med kornas hjälp resulterat i 
en utmärkt pulkabacke på landborgs-
kanten.

Åk skridskor på en spolad is el-
ler en naturis
I kommunen finns tre uppspolade isar 
där du kan testa dina skridskokun-
skaper. Samtliga tre har belysning. 
Isarna spolas i samarbete med Glöm-
minge-Algutsrums IF och Räddnings-
tjänsten Öland. Isarna finns på följande 
platser:

Algutsrum – multiarenan på Enbacka

Mörbylånga – parkeringen vid fotbolls-
planen Skansen

Färjestaden – parkeringen vid Granud-
den

Om det fallit snö, ta gärna med en snö-
skyffel och hjälp till att hålla isen fri.

På alvaret finns flertalet naturisar som 
är väl värda att testa, även här kan en 
snöskyffel komma väl till hands.

TIPS PÅ AKTIVITETER

Längdskidåkning
Vintrarna då längdskidåkning har varit 
möjlig är lätträknade senaste åren. Det-
ta år verkar bli ett undantag.

Vid Saxnäs golfklubb finns nu fina na-
turligt gjorda spår för längdåkning, eller 
varför inte ge dig ut på en tur på alvaret 
längs Stora alvarleden som utgår från 
Karlevi? Om ni åker vid Saxnäs, tänk på 
att hålla er till de befintliga spåren och 
inte göra nya. Skidåkning på greenerna 
och utslagsplatserna är inte tillåten.

Vinterbada
På badplatserna vid Färjestadens hamn 
och Kalvhagen i Mörbylånga är badste-
garna i så länge det inte är stor isbild-
ning. Passa på att haka på trenden med 
ett uppfriskande vinterbad. Tänk på 
säkerheten och ta inte ett ”isdopp” på 
egen hand. 



TIPS PÅ AKTIVITETER

Prova en av våra aktivitets- 
rundor
I Mörbylånga kommun finns det sedan 
tidigare två aktivitetsrundor utplacera-
de. En i Mörbylånga och en i Färjesta-
den. Nu är också en tredje på gång i 
Södra Möckleby/Degerhamn. Rundorna 
består av 12 stycken skyltar där vardera 
skylt uppmanar till olika fysiska aktivi-
teter längs rundan. Perfekt för gammal 
som ung.

Vid varje skylt sitter det en en qr-kod 
som man kan skanna med sin telefon 
och därifrån länkas till en film som visar 
hur de olika rörelserna ska utföras.

Färjestaden:
Utgå från parkeringen vid Färjestadens 
dämme. Följ pilarna och ta dig runt en 
slinga genom dämmet och norrut mot 
Snäckstrand.

Längd: ca 1,5 km.

Mörbylånga:
Starta vid badplatsen Balken i Mör-
bylånga hamn. Följ pilarna förbi Norra 
viken och österut genom fläderallén. På 
tillbakavägen passerar du sockerbruks-
dammarna.

Längd: ca 3 km.

NYHET! Södra Möckleby/Degerhamn:
Testa vårt senaste tillskott – Bergsti-
gens aktivitetsslinga. Den beräknas 
vara klar lagom till sportlovet.
Bergstigens aktivitetsslinga i Deger-
hamn tar dig genom 300 års industri-
historia och här upplever du bland 
annat ett fantastiskt fågelliv, vackra 
vyer och den trevliga gästhamnen. Här 
kan du året runt motionera och fylla 
kropp och själ med energi. Starten är 
vid Strömmeln.
Länd: 2,5 km

Tävling - varje steg räknas!
Mellan 15 februari-14 mars pågår täv-
lingen ”Varje steg räknas”.

Gå, spring, cykla eller åk skidor längs 
en av våra tre aktivitetsrundor (Färjesta-
den, Mörbylånga eller Södra Möckleby/
Degerhamn), men glöm inte att regist-
rera ditt deltagande genom att scanna 
QR-koden på skylten vid aktivitetsrun-
dans start. Aktivitetsrundan finns på 
140 platser i Sverige och består av 12 
skyltar som inspirerar till rörelse eller 
lugna aktiviteter.

Fina priser kommer att delas ut till pri-
vatpersoner, förskolor och skolor. Dess-
utom kommer tre fina priser delas ut 
till de kommuner som varit mest aktiva 
och deltagit i eventet! Tävlingen pågår 
mellan den 15 februari–14 mars 2021. 
Vinnarna presenteras den 18 mars.



TIPS PÅ AKTIVITETER

Sporlovsbingo i världsarvet
Vårt världsarv är en unik plats på jor-
den. Visste du att södra Öland är med 
på Unescos lista över världsarv?

Landskapet här är unikt och värdefullt.
I världsarvet Södra Ölands odlingsland-
skap ingår byarna, åkrarna, Stora alva-
ret och sjömarkerna.

Det bästa sättet att upptäcka världsar-
vet Södra Ölands odlingslandskap är 
att gå ut i naturen. Så varför inte göra 
det genom att spela sportlovsbingo?

Du hittar bingobrickan här!

Besök Eketorps borg
Upptäck Sveriges enda återuppbyggda 
fornborg! 

Verksamheten vid borgen är stängd 
men portarna står öppna för besökare 
som vill uppleva borgen på egen hand.  
Om du vill lära dig mer om borgens 
historia går det bra att följa med på en 
digital guidning via Mörbylånga kom-
muns app. Appen finns att ladda ner 
där appar finns.

Precis norr om borgen finns en rastplats 
med iordningsställd grillplats, vind-
skydd och toalett. 
https://naturkartan.se/sv/morbylan-
ga/rastplats-eketorps-borg

https://www.morbylanga.se/Documents/Fritid-kultur/V%c3%a4rldsarv/sportlovsbingo_3.pdf
https://naturkartan.se/sv/morbylanga/rastplats-eketorps-borg
https://naturkartan.se/sv/morbylanga/rastplats-eketorps-borg


Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-470 00

www.morbylanga.se

Kom ihåg att följa myndigheternas råd, rekommenadtioner 
och restriktioner. Visa hänsyn till varandra och håll avstånd!

Naturkartan
Du har väl inte glömt bort att Mörbylånga kommuns fantastiska 
friluftsliv finns på Naturkartan? Gå in på https://naturkartan.se/sv/
morbylanga och hitta allt från naturreservat och vandringsleder, till 
grillplatser och skridskobanor.

https://naturkartan.se/sv/morbylanga
https://naturkartan.se/sv/morbylanga

