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Måndag          5 juni  Aktivitetshuset öppnar kl 12.30 

Tisdag             6 juni STÄNGT NATIONALDAGEN 

Onsdag           7 juni UTFLYKT: 
Lillebybadet 
 

-Anmälan senast fredag den 2 juni kl 
15.   
-Aktivitetshuset stänger och vi åker 
på utflykt. Vi öppnar kl 9 och åker 
iväg enligt information som kommer 
senare (ring och fråga)! 
-Ta med badkläder och regnkläder. 
Aktivitetshusen bjuder på baguette 
o dricka. 

Torsdag         8 juni   

Fredag           9 juni                Öppet kl. 9-12, stängt på 
eftermiddagen pga. enhetshalvdag 

Måndag        12 juni         Aktivitetshuset öppnar kl 12.30 

Tisdag           13 juni Stadsvandring De som önskar åker från 
Aktivitetshuset kl. 10.00, enligt 
information som kommer senare. 
Huset är öppet som vanligt. 

Onsdag        14 juni   UTFLYKT:  
Botaniska/foto  

- Aktivitetshuset  stänger och vi åker 
på utflykt. Vi öppnar kl 9 och åker 
iväg enligt information som kommer 
senare (ring och fråga)!- Ta gärna 
med kamera o regnkläder. 
Ta med egen fika. 

Torsdag       15 juni   
Fredag         16 juni Fika med quiz Kl. 13.15 

Måndag      19 juni Midsommarpyssel Aktivitetshuset öppnar kl 12.30 

 
 

Tisdag         20  juni                 Midsommarpyssel  
Onsdag       21 juni Midsommarlunch kl 13.00  

Anmälan senast 9 juni. Kostnad 50: -.  
Aktivitetshuset öppnar kl. 12 för 
dem som anmält sig till lunchen 

Torsdag      22 juni   Aktivitetshuset stänger kl 14 

Fredag         23 juni STÄNGT Midsommarafton 

Måndag      26 juni  Öppnar 12.30 

Tisdag         27 juni   
Onsdag       28 juni UTFLYKT:  

Kättilsröd 4H gård 

-Aktivitetshuset stänger och vi åker 
på utflykt. Vi öppnar kl 9 och åker 
iväg enligt information som kommer 
senare (ring och fråga)! 
Ta med regnkläder, vi bjuder på 
grillkorv. I samarbete med FVK 

Torsdag      29 juni STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 

Fredag        30 juni STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 

Måndag      3 juli STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 



Tisdag         4 juli STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 

Onsdag        5 juli STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 
031- 367 94 89. Utflykt minigolf 
I Tuve. Anmälan senast 4 juli.  

Torsdag        6 juli STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 

Fredag          7 juli STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 

Måndag       10 juli STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 

Tisdag           11 juli STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 

Onsdag         12 juli STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 
031- 367 94 89. Utflykt till 
Stadsmuseet. Ta med egen fika.   

Torsdag        13 juli STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 

Fredag         14 juli STÄNGT Vi hänvisar till Aktivitetshus Hisingen 

Måndag      17 juli Bordtennis Öppnar 12.30. Bordtennis 13.30 
med personal. 

Tisdag         18 juli Sällskapsspel  

Onsdag       19 juli UTFLYKT:  
Slottsskogen 

-Aktivitetshuset  stänger och vi åker 
på utflykt till Slottsskogen, tittar på 
djuren/ ev Naturhistoriska vid regn.. 
FVK tar med  kubb och boule. Vi 
öppnar kl 9 och åker iväg enligt 
information som kommer senare 
(ring och fråga)! Ta med egen fika 
och eventuellt regnkläder/ I 
samarbete med Friskvårdsklubben 

Torsdag      20 juli   

Fredag        21 juli Fika med quiz Kl. 13.15 

Måndag     24 juli Bordtennis Öppnar 12.30. Bordtennis kl. 13.30 
med personal 

Tisdag        25 juli Måla med akvarell i 
naturen 

De som vill måla går från 
Aktivitetshuset kl. 10. Huset öppet 
som vanligt. 

Onsdag      26 juli UTFLYKT:  
Stadsvandring 
Skansen Kronan o 
Haga 

-Aktivitetshuset  stänger och vi åker 
på utflykt. Vi öppnar kl 9 och åker 
iväg enligt information som kommer 
senare (ring och fråga)! Ta med egen 
fika o ev. regnkläder 

Torsdag     27 juli Fotboll Fotboll i Positivparken kl.14 med FVK 

Fredag       28 juli Fika med quiz Kl.13.15 
 

Måndag     31 juli Bordtennis Öppnar kl.12.30 Bordtennis kl. 13.30 
med personal 

Tisdag         1 augusti Boule/ Kubb Kl. 10.00 spelar vi Boule och kubb i 
närområdet. Huset är öppet som 
vanligt. 

Onsdag       2 augusti UTFLYKT:  
Välenviken 

-Aktivitetshuset  stänger och vi åker 
på utflykt. Vi öppnar kl 9 och åker 
iväg enligt information som kommer 
senare (ring och fråga)! Välenviken, 
titta på fåglar och kor. Ta med egen 
fika. Ta ev med kamera o kikare.  

Torsdag      3 augusti Fotboll Fotboll i Positivparken kl.14 med FVK 

Fredag        4 augusti Fika med quiz Kl 13.15 

Måndag     7 augusti Bordtennis Öppnar kl.12.30 Bordtennis kl. 13.30 
med personal 



Tisdag        8 augusti Promenad i 
naturen 

Vi går från Aktivitetshuset kl. 10.00.  
Huset är öppet som vanligt. 

Onsdag      9 augusti UTFLYKT:  
 Vrångö 

Aktivitetshuset stänger och vi åker 
på utflykt. Vi öppnar kl 9 och åker 
iväg enligt information som kommer 
senare (ring och fråga)! Badutflykt 
till Vrångö. Ta med egen fika och 
badkläder.  

Torsdag     10 augusti Fotboll Fotboll i Positivparken kl.14 med FVK 

Fredag       11 augusti Fika med quiz Kl.13.15 

Måndag    14 augusti Bordtennis Öppnar kl.12.30 Bordtennis kl. 13.30 
med personal 

Tisdag       15 augusti Badutflykt 
Askimsviken 

 Vid fint väder åker de som önskar 
från Aktivitetshuset kl.10.00. Ta med 
egen fika och badkläder. Huset är 
öppet som vanligt. 

Onsdag    16 augusti UTFLYKT:  
Kulturkalaset   

-Aktivitetshuset  stänger och vi åker 
på utflykt. Vi öppnar kl 9 och åker 
iväg enligt information som kommer 
senare (ring och fråga)! Ta med egen 
fika. 

Torsdag   17 augusti   

Fredag     18 augusti Kulturkalaset/ 
Kronhusbodarna 

Vi åker från Aktivitetshuset kl. 10.00 
enligt information som kommer 
senare. Huset öppet som vanligt 
 
 

Måndag   21 augusti Bordtennis 
 

Aktivitetshuset öppnar kl 12.30 
Bordtennis 13.30 med personal 

Tisdag      22 augusti HÖSTUPPTAKT 
med anmälan till 
kurser. Lansering av 
höstens program. 
Aktivitetshuset 
bjuder på fika. 
 

Kl 13.00 

Onsdag    23 augusti                        UTFLYKT:  
Gunnebo slott 

-Aktivitetshuset stänger och vi åker 
på utflykt.  Anmälan till utflykten 
senast 18 augusti. 
Vi öppnar kl 9 och åker iväg enligt 
information som kommer senare 
(ring och fråga)! Ta med egen fika. 
 

Torsdag   24 augusti Badutflykt 
Fiskebäck 
 
 
 
 

 

Vid fint väder åker vi från 
Aktivitetshuset kl. 10.00 till 
Fiskebäcks badplats. Ta med fika och 
badkläder. Huset är öppet som 
vanligt. 

Fredag     25 augusti Poängpromenad  
 
Fika 

Poängpromenad i närområdet  
kl. 10.00. Huset är öppet som 
vanligt. 
 kl. 13.15 



Måndag    28 augusti Bordtennis 
 

 Öppnar kl.12.30 Bordtennis kl. 13.30 
med personal 
 
 

Tisdag       29 augusti Utflykt till 
Feskekörka och 
Saluhallen 

Vi åker från Aktivitetshuset kl.10.00 
enligt information som kommer 
senare. Ta med egen fika. Huset är 
öppet som vanligt. 

Onsdag     30 augusti                       UTFLYKT:  
Grillning vid 
mossen. 

-Aktivitetshuset  stänger och vi ger 
oss iväg  på utflykt. Vi öppnar kl 9 
och går iväg enligt information som 
kommer senare (ring och fråga)! Vi 
bjuder på grillad korv med bröd och 
spelar spel. 
 

Torsdag    31 augusti Utflykt till Röda 
sten 

Vi åker från Aktivitetshuset kl. 10.00 
enligt information som kommer 
senare.. Ta med egen fika. Huset är 
öppet som vanligt. 

Fredag      1 september Fika Kl. 13.15 

 

Sommar schemat kan komma att förändras 

På måndagar öppnar Aktivitetshuset kl 12.30 Tisdag-fredag är öppettiderna 9.00–15.30 .  

Efter midsommar lagas ingen lunch. Paj och fralla finns att köpa. 

 Onsdagar är utflyktsdagar då vi samlas på Aktivitetshuset och sedan stänger för att göra olika 

utflykter. 

Ring gärna och fråga oss om utflykter och annat på tel. 031 – 3679480     

VINCENT har semester 12 juni  -  23 juli 

ANNE har semester 26 juni  -  23 juli 

OSCAR  har semester 19 juni  -  14 juli 

ANNIQUA har semester 29 - 30 juni    +    24 juli  -  20 augusti 

EWA har semester 3 juli  -  6 augusti 

ANNIQUA arbetar på aktivitetshus Hisingen 3 juli  -  14 juli 

                                                                                                                                                                     

                               

Första veckan i september startar höstens kurser och ett nytt höstschema gäller. Schemat finns att 

hämta på aktivitetshuset från och med vår höstupptakt, tisdagen den 22 augusti. 

 


