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För vuxna med
särskilda behov

Samlad fritid för dig
sommar 2020
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Sommarprogrammet 2020 
från Oms-fritid
Här kommer sommarens fritidsprogram för dig som är över 18 år.
Vår ambition är att samordna olika aktiviteter och utflykter för 
olika variationer av funktionsnedsättningar och att det ska vara 
rullstolsvänligt. Permobil rekommenderas inte på flotteturerna.  

Anneviks café är öppet under veckorna 27, 28, 29. Läs mer på sidan 4.

Du behöver inte anmäla dig för aktiviteter på Annevik. 
Där finns gott om plats för picknick, utespel, bad, paddla, och fiska.                                                                                            
Det finns alltid fritidspersonal på utflykter och på Annevik om du vill/kan 
komma själv. Läs programmet noga så att du vet alla möjligheter och 
kontakta oss om du har några frågor.

Vill du delta på någon eller flera aktiviteter i detta program måste du 
göra en anmälan. Gå in på vår hemsida www.vaxjo.se/oms-fritid 
under sommarprogram och länken med anmälan till sommaraktiviteter 
2020.

Anmälan ska vara inne senast 20 maj!
Har du glömt att anmäla dig till något? Ring oss på oms-fritid, du kan 
efteranmäla i mån av plats. Anmälan är bindande till aktiviteten om 
inget annat meddelas. Du får ett kvitto via en länk på de aktiviteter 
du har anmält dig till.  Om du inte kommer med på något av dina val, 
meddelas det på telefon. Faktura på dina aktiviteter kommer efter 
sommarens slut.

Till vissa aktiviteter/cafét kan personal/ledsagare 
assistenter använda debiteringsunderlag som finns 
på oms-fritids hemsida och markeras som ett kuvert.                                                                                                                                  
Vissa aktiviteter är fria.
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Information om transporter
Utflyktsresor utgår från södra 
bantorget, Södra järnvägsgatan 4.                                                                                           
Det är framför Word Trade Center ( WTC ).

Till de aktiviteter som erbjuds får man ta sig till på egen hand.                                                                                                               
Men om det är svårt att lösa måste du/ni meddela oss det.                                                                                                     
Vi har tillgång till en minibuss som vi kan använda. Du betalar enligt 
färdtjänsttaxa 80 kr

Förmånligt att få åka till Annevik med Flexbuss på våra bestämda 
tider, under veckorna 27,28, 29
Denna transport är till för att kunna ta sig till Annevik och hem.                                                                                                     
Kanske tiderna passar dig för en aktivitet? Kanske du bara vill komma ut 
och hänga med oss lite?                                                   
Tur 1 kl. 10.00                                                                                                                                            
Tur 2 kl. 12.30                                                                                                                                            
Hem tider kl. 13.00 och 16.00

Från Ingelstad Tallskogens DC -Torsdagar 9.30 hem 13.45, vid intresse.
Du måste boka en plats minst dagen före på telefon 0470-430 21 eller 
79 60 46 Eller via mail:camilla.davidsson@vaxjo.se

Har du några frågor eller behöver hjälp med din anmälan 
- kontakta oss!
Camilla Davidsson tel. 0470-430 21 • e-post: camilla.davidsson@vaxjo.se
eller Åse Magnusson tel. 0470-76 60 46

Vi hoppas på en fin sommar med mycket bad, sol och avkoppling.

Med tanke på carona-viruset kan det bli förändringar i programmet.
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Café Annevik 

Öppet 29 juni-17 juli
Måndag-fredag kl. 10-16

Kaffe och våffla 20 kr
Kaffe och kaka 10 kr
Kaffe, te, saft 5 kr
Korv med bröd 10 kr
Glass 5 kr
Frukt 5 kr

Vi försöker ha alternativ som sockerfritt, laktos, gluten, veg
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Detta är lite av vad Annevik kan erbjuda

Stor gräsyta med bär, kryddor och grönsaker 

Växthus                                                                                                                                          

Badplats                                                                                                                                         

Flotte, båt, trampbåt, kanot med pontoner (ovältbar)                                                                                                               

Bryggor                                                                                                                                          

Fiskeredskap                                                                                                                                          

Flytvästar                                                                                                                                            

Utomhusspel                                                                                                                                      

Uppsatta partytält                                                                                                                                        

 Vedeldad badtunna med lift                                                                                                                                

Grillplatser                                                                                                                                    

Skogspromenader                                                                                                                                  

Toaletter, lift, duschsäng                                                                                                                           

Sov/viloplatser                                                                                                                                      

Köksutrustning, micro, mixer                                                                                                                                        

och mycket mer
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FLOTTETURER X 2
29 juni

För dig som gillar att glida ut på sjön.

Att åka flotte med musikunderhållning är populärt.
Tillsammans med trubaduren och kaptenen åker 
vi ut på Helgasjön.

Glöm inte att ta med egen fika!

Tid: 10.30-12.00 och 13.30-15.00

Plats: Annevik

Kostnad: 80 kr

Arr: NBV
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DESIGN-TÄLT MED SARHA
29 juni

För dig som gillar pyssel.

Sarha kommer med bilen lastad för att pyssla med oss.
Att vara kreativ och få skapa med alla sina sinnen till en 
färdig produkt.

Vi får se vad det blir och vad vi kommer hem med!

Vi fixar fika.

Tid: 13.30-16.00 

Plats: Annevik

Pris: 100 kr

Arr: NBV
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GO KART
30 juni

För dig som gillar motor och klara att köra själva.

Idag kör vi så att det ryker i gummit på hjulen.                                                     
Gokart är en motorsport där man kör på tid                                                                       
eller i den takt som är lagom för just dig.

Ta med dig eget fika till pausen.

Tid: 13.30-15.30
meddela om du inte kan ta dig dit själv.

Plats: Raceland, Hovmantorp

Kostnad: 280 kr
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SKOGSBAD PÅ ANNEVIK
30 juni

För dig som gillar avkoppling och natur.

Skogsbad eller trädkramare är det hetaste 
i Må bra kulturen.

Vi får följa Karin i hennes takt och tänk i skogen.

Vi fixar något att dricka och tugga på när vi har 
det som bäst!

Tid: 14.00-15.30 ca

Plats: Annevik

Pris: 40 kr
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DAM-SPA PÅ ANNEVIK
30 juni

För kvinnor/tjejer som gillar må bra aktivitet.

Att spa är något för kvinnor är inget vi tvivlar på.
Spa-föreståndaren Lejla finns på plats.
Hon kan mycket om skönhet och hälsa.

Kanske har du varit på skogsbad före, vilken 
dag det blir!

Ta med badkläder och handduk.

Vi fixar tilltugg!

Tid: 16.00-18.00

Plats: Annevik

Kostnad: 80 kr

Medföljande personal: 50 kr 

Arr: NBV
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HERR-SPA PÅ ANNEVIK
1 juli

För herrar som gillar må bra aktivitet.

I år slår vi på stort och ordnar ett spa för bara herrar.

Lejla är vår SPA-föreståndare i år.
Hon kommer att visa lite fräscha tips för er.

Ta med badkläder och handduk.

Vi fixar tilltugg!

Tid: 16.00-18.00

Plats: Annevik

Kostnad: 80 kr

Medföljande personal 50 kr  

Arr: NBV
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MELLO-CAFÈ
1 juli

För dig som gillar musik och fika.

God fika och mello-låtar spelade av Andreas Boström.

Självklart får du bjuda upp till dans.

Vi fixar fika.

Tid: 14.00-16.00

Plats: Annevik

Kostnad: 80 kr, fika ingår.

Medföljande personal 50 kr  

Arr: NBV
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UTFLYKT TILL WANÅS KONSTPARK
Datum 2 juli

För dig som gillar konst och natur.

Att åka till Wanås herrgård och få uppleva dess härliga 
miljö och konstpromenad har vi funderat länge på.
Nu gör vi ett besök med en guidad tur och hoppas 
på skönt väder.

Du kan ta med egen fika, egen mat eller vad du vill.

Det finns en restaurang och det finns fika och glass att 
köpa. 

Tid: 10.00-18.00 samling WTC

Plats: Knisslinge, Wanås

Kostnad: 300 kr

Medföljande personal: 200 kr 
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ÖRESUNDSTÅGET TILL EMPORIA
 
2 juli

För dig som gillar tåg och shopping.

Vi åker i samlad trupp till det stora köpcentrat Emporia, 
som ligger strax utanför Malmö.

På Emporia får ni göra vad ni vill tills vi åker hem igen.

Oms-fritid kan ansvara för ett litet antal resenärer, annars 
krävs ledsagare.

Tid: 9.00-20.00 ( vi kontaktar anmälda om rätt tågtider 
efter anmälan)

Plats: Pressbyrån, Växjö tågstation

Kostnad: 300 kr för resa.  

300kr för medföljande personal
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HUNDPROMENAD 
RUNT TRUMMEN
3 juli

För dig som gillar hundar och promenader.

Vi gå runt Trummen och tittar på allt vackert.

Vi gör många pauser så att hundarna kan lukta på alla 
spännande dofter.

Hundens bästa vän är människan, heter det ju,
men jag tror att det är nosen!

Har du egen hund får den gärna följa med.

Ta med egen fika!

Tid: 10.00-12.00

Plats:  Samling på parkering vid Nettobutiken, 
Emil Lindells väg

Kostnad: 0 kr
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GRILLKVÄLL PÅ ANNEVIK
 
3 juli

För dig som gillar musik, dans och grillat.

Då var det dags för sommarens första grillkväll.

Tillsammans med trubaduren Stefan ”Fugan”blir det musik
och även dans.

Vi fixar grillningen.

Tid: 17.00-20.00

Plats: Annevik

Kostnad: 100 kr

Medföljande personal 50 kr 

Arr: NBV
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BAKSTUGA I GULA VILLAN
 
6 juli

För dig som gillar bakning.

Vi har en expert som hjälper oss att baka.

Tillsammans med Lejla kan det nog bli superfint och gott.

Vi fikar så klart tillsammans då allt är färdigt.

Tid: 13.00-15.30

Plats: Annevik

Kostnad: 80 kr

Arr: NBV
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FLOTTETURER X 2
 
7 juli

För dig som gillar att glida ut på sjön.

Att åka flotte med musikunderhållning är populärt.
Tillsammans med trubaduren och kaptenen åker 
vi ut på Helgasjön.

Glöm inte att ta med egen fika!

Tid: 10.30-12.00 och 13.30-15.00

Plats: Annevik

Kostnad: 80 kr

Arr: NBV
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UTFLYKT TILL LISEBERG
 
7 juli

För dig som gillar karusell och nöjespark.

Gillar du sockervadd, chokladhjul och många olika
åkattraktioner, är Liseberg bästa stället.

Vi åker tidigt och kommer hem sent för att hinna med allt.

Stora åkbandet kostar 395 kr
Lilla åkbandet kostar 275 kr
Du kan även köpa häfte med 17 åk eller enstaka biljetter.

Ledsagare åker gratis tillsammans med dig.  
Vi har intyg för det.

Glöm inte att ta med egen fika på dit vägen.

Tid: 09.00-23.00, samling WTC.

Plats: Liseberg, Göteborg

Kostnad: resa + inträde 300 kr

Medföljande personal: 200 kr 
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CAFÈ ANNEVIK
8 juli

För dig som gillar musik och fika.

Idag blir det spännande när Johan Einarsson kommer                                                                               
med sin spelkompis.

Till deras musik har du möjlighet till dans eller bara lyssna.                                       
Vi fixar god fika i pausen.

Tid: 14.00-16.00

Plats: Annevik

Kostnad: 80 kr

Medföljande personal: 50 kr 

Arr: NBV



21

BAD I BRUNNSPARKEN
9 juli

För dig som har en stor vattenvana och kan simma.

Denna tur går till Brunnsbadet där det finns olika
bassänger och mindre vatten bana.
Intill ligger Brunnsparken om man vill njuta av
vacker natur.
Restaurang och kiosk finns eller ta med eget fika.

Tid: 09.00-18.00, samling WTC.

Plats: Ronneby, Brunnspark

Kostnad: 300 kr, resa och inträde

Medföljande personal: 200 kr 
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FLOTTETURER X 2               
9 juli

För dig som gillar att glida ut på sjön.

Att åka flotte med musikunderhållning är populärt.
Tillsammans med trubaduren och kaptenen åker 
vi ut på Helgasjön.

Glöm inte att ta med egen fika!

Tid: 10.30-12.00 och 13.30-15.00

Plats: Annevik

Kostnad: 80 kr

Arr: NBV   
 



23

HUNDPROMENAD
10 juli

För dig som gillar hund och promenad.

På denna promenad går vi och ser vad vi kan 
hitta på för kul på vägen.

Det är också hundarnas promenad, så det finns många 
pauser och mycket att lukta. 

Ta med egen hund om du har.

Glöm inte egen fika på vägen! 

Tid: 10.00-12.00

Plats: Parkeringsplan vid Bokhultets informationstavlor.

Kostnad : 0 kr
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GRILLAFTON PÅ ANNEVIK
 
10 juli

För dig som gillar musik, dans och grillat.

Då var det redan fredag igen och andra grillkvällen.
Denna kväll kommer Andreas” Din trubadur” till oss 
på Annevik.
Visst kommer ni! Vi fixar grillningen.

Tid: 17.00-20.00

Plats: Annevik

Pris: 100 kr

Medföljande personal 50 kr
 
Arr: NBV
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4-H GÅRDEN   
 
13 juli

För dig som gillar djur och natur.

Härliga 4-H gården som möter oss med alla djur.
Vi får en guidad tur på gården och om vi har tur, även
en runda med häst och vagn.

Tid: 10.00-12.00

Plats: 4-H Stora fjäll, Hovshaga

Pris: 50 kr
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KIVIKS MARKNAD
13 juli

För dig som gillar marknad och mycket folk.

Idag går utflykten till härliga Kivik på Österlen.

Kiviks marknad är en av det största marknadsplatserna
i södra Sverige. 

Medtag fika på ditresan.

Tid: 09.00-20.00, samling WTC

Plats: Kivik, Österlen

Pris: 200 kr

Medföljande personal 200 kr 
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FLOTTETURER X 2
14 juli

För dig som gillar att glida ut på sjön.

Att åka flotte med musikunderhållning är populärt.
Tillsammans med trubaduren och kaptenen åker 
vi ut på Helgasjön.

Glöm inte att ta med egen fika!

Tid: 10.30-12.00 och 13.30-15.00

Plats: Annevik

Kostnad: 80 kr

Arr: NBV
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BANGOLF 
14 juli

För dig som gillar tävling eller utmaningar.

Kom och spela bangolf ihop med oss på Spetsamossen.

Vi spelar i små grupper men du kan givetvis
spela själv eller med en kompis.

Pausa eller avsluta med en glass om du vill.

Tid: 13.30-15.30

Plats: Spetsamossens Bangolf

Pris: 30-50 kr

Medföljande personal 50 kr 
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CAFE MED MONA G                                                                          
 
15 juli

För dig som gillar musik och fika.

Mona G är en countrykvinna i toppklass, eller hur?

Kom och lyssna, dansa och ta gärna på dig cowboyhatten.

Vi fixar fika!

Tid: 14.00-16.00

Plats: Annevik

Pris: 80 kr

Medföljande personal 50 kr 

Arr: NBV
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ÖVERNATTNING I GULA VILLAN
 
15 juli

För dig som gillar att vara på Annevik.

Att sova över på Annevik är mysig gemenskap.

Du kan välja att göra det som passar dig som till exempel 
lagar mat, bada i sjön/tunnan, en tur på sjön, fiska, 
promenera.

Vi börjar med café med Mona G.

Tid: 14.00-12.00 dagen efter

Plats: Annevik, Gula Villan

Pris:  160 kr

Medföljande personal 50 kr 
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FLOTTETURER X 2
 
16 juli

För dig som gillar att glida ut på sjön.

Att åka flotte med musikunderhållning är populärt.
Tillsammans med trubaduren och kaptenen åker 
vi ut på Helgasjön.

Glöm inte att ta med egen fika!

Tid: 10.30-12.00 och 13.30-15.00

Plats: Annevik

Kostnad: 80 kr

Arr: NBV
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SISTA GRILLKVÄLLEN
 
17 juli

För dig som gilla musik, dans och grillat.

Kom och fira av sista kvällen för dessa tre sommarveckor
på Annevik.

Henrik Axelsson har bokat sig och tänker lyfta
tälten i luften med musik och dans.

Grillbuffé.

Tid: 17.00-20.00

Plats: Annevik

Pris: 200 kr

Medföljande personal 150 kr 

Arr: NBV
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Smålands Parasport inbjuder till

Prova På Läger i Ängelholm
Plats:  Ängelholm, Lingvallen med start kl 13 med lunch
Tid:  Tisdag den 18 augusti – fredag den 21 augusti
Kostnad:  1 600:-/ person/ assistent

Vi sover i ett stort hus där det finns enkel- dubbel-  eller 
större rum. Ta med sängkläder, badkläder, idrottskläder 
och personlig utrustning. Vi kommer att prova hinderbana, 
innebandy, fotboll, golf, bowling, friidrott, bada mm. 
Anmäl senast den 1 juni.

Bankgiro 5608-9113   

Parasport Småland   
Kaptensgränd 3   
577 36 Hultsfred   

tel: 070-88 50 490 • e-post: Sm.parasport@gmail.com  
 
www.parasport.se/smaland

Det finns ca 22 platser, man får besked om man kommit 
med omkring 1 juni.
OBS: Vi tar inget ansvar för personliga  ägodelar. 
Arrangemanget är Alkohol- och Drogfritt.



34

Anmälningsblankett till 
Smålands Parasport Läger 2020
Prova på läger i Ängelholm Lingvallen 18 - 21 aug

Kontakta oms-fritid för samåkning från Växjö med 
Ann-Katrin. Kostnad: 600 kr

Namn:

Adress:

Postadress:

Ålder:

Mailadress:

Mobilnummer:

Allergi:

Kontaktperson:

Telefon:

Funktionsnedsättning:

Senast 1 juni vill vi ha din anmälan
 
Maila eller skicka in uppgifterna till:
Sm.parasport@gmail.com  eller skicka till 
Smålands Parasport,  Kaptensgränd 3, 577 36 Hultsfred 
eller SMS till 070-88 50 490.

Hoppas vi syns i sommar! 
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Hagalyckans trädgårdsfest
 
20 augusti

Hagalyckan öppnar sin trädgård för sensommarmusik med
dans och picknic. Orkester meddelas senare.

Kläder för väder och ett glatt humör!
         
 
Tid: 18.00-19.30

Plats: Hagalyckevägen 4

Kostnad: 80 kr kommer på faktura

Arr: NBV
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Regnbågsfiske Sandbäcksdammarna               
i Hovmantorp

19 september
 

Häng med Johan på regnbågsfiske. 
En fiskares bästa vän är tålamodet och friskluft.

Medtag mat för dagen och egna fiskeredskap.
Ta med dig egen mat att grilla.
 

Tid: 09.00-16.00 Samling vid  WTC

Plats: Sandbäcksdammarna i Hovmantorp

Kostnad: 120 kr för resa och fiskekort
Kommer på faktura


