
Här får du tips på en rad olika aktiviteter under höstlovet!
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Måndag 31 oktober
PARKOUR 
16.30-17.30, Långängskolans gympasal

BAD 
15.30, Alléhallen
20 platser. Anmälan krävs 

Tisdag 1 november
ROLLSPEL MED HALLOWEEN-TEMA 
16.30-17.30 Anmälan krävs

YOUMP 
12 platser 16.00, avresa från Kuben 15.15 
Anmälan krävs

Onsdag 2 november

BUSS FRÅN PÅLSBODA TILL KUBEN 
Olika aktiviteter på Kuben 
Anmälan till: Julia Morad, 072-209 56 67

Kontakt: 0582-68 51 23, 073-075 76 93 
Plats: Kuben, Södra Allén 26, Hallsberg 
Instagram: ungdomshuskuben  
Arrangör: Hallsbergs kommun

Torsdag 3 november

ROLLSPEL MED HALLOWEEN-TEMA 
Anmälan krävs

PADEL
16.00, 8 platser. Avresa från Kuben 14.15
Anmälan krävs 

SMINK/PYSSEL MED JULIA

 

BOWLING
16.00, 20 platser, 5 banor 
Anmälan krävs

 
Fredag 4 november

HALLOWEEN-FEST PÅ KUBEN
Buss från Pålsboda till Kuben 
Anmälan till: Julia Morad, 072-209 56 67

Där det står ”Anmälan krävs” anmäler 
man sig på plats på Kuben eller till  
telefon: 0582-68 51 23

Kuben

Kuben

Alla  
aktiviteter 

på Kuben är 
gratis!

Ålder: 
Årskurs 4

- 18 år



HUG1 - Hjortkvarns ungdomsgård  
Öppetider:
 
Lördag 29 oktober  
Lördag 5 november  
18.00-21.00 

Kom och spela airhockey, pingis, lyssna på
musik eller bara häng med oss på HUG1.

Plats: Hjortkvarn, gamla skolan
Arrangör: Ungdomsgården HUG1
Kontakt:  
hjortkvarnsungdomsgard.hug1@gmail.com

UNGDOMSGÅRDEN 
SOLROSEN 
PINGISTURNERING
Måndag 31 oktober 16.00-20.00
Turnering i våra lokaler på Stocksätterskolan. 

BOWLING
Tisdag 1 november 16.00-18.00

BILJARDTURNERING 
Onsdag 2 november (stocksätter) 16.00-20.00

 
Resa till Örebro  - Besök på Tegelbruket
Torsdag 3 november 16.00-18.00
 

BODA BORG
Fredag 4 november 12.30-ca 19.30 

Vi har 18 platser till Boda Borg från Hallsberg
Avresa 12.30 från spontanidrottsplatsen på 
norr, hemkomst ca 19.30        
Resa och entré kostar 100 kr/person. 

Anmäl dig med namn och personnummer 
samt egen telefon och telefon till förälder till: 
Sedin, 070-789 2034, sedink@hotmail.com

PODDTIPS  
Tonårspodden
 
Tonårspodden leds  
av Alexandra Woxlin, socionom och skol-
kurator. Vi pratar om allt mellan himmel 
och jord, inget ämne är tabubelagt.  
Följ gärna podden på Instagram.  

      tonars.podden 

Länk till podden  
Producent: Tonårspodden, Sveriges Radio

AKTIVITET FÖR TJEJER
Söndag 6 november 14.00-18.00 
Promenad, basket med mera.

Arrangör: Verdandi-solrosen 
Plats: Stocksätterskolan
Kontakt: sedink@hotmail.com  
telefon: 070-789 20 34 

  Örebro

Gratis!

Gratis!

Gratis!

Gratis!

Gratis!

Gratis!

Gratis!

https://poddtoppen.se/podcast/1534686465/tonarspodden


Måndag 31 okt 8.00-10.00      Utan klubba 
   13.00-15.45    Med klubba 

Tisdag 1 nov  8.00-10.00      Med klubba  
    13.00-15.45    Utan klubba
   
Onsdag 2 nov 8.00-10.00       Utan klubba
  

Torsdag 3 nov 8.00-10.00      Med klubba 
        13.00-15.45 Utan klubba 
     
Fredag 4 nov  13.00-15.45   Med klubba 
 
Lördag 5 nov  18.00-19.00 Utan klubba
   19.00-20.00 Med klubba
   
Söndag 6 nov 9.00-10.00 Utan klubba
   10.00-11.00 Med klubba

ALLMÄNHETENS ÅKNING

Ta med familjen och kom på allmänhetens 
åkning under höstlovet!  Ta med egna skrid-
skor och hjälm. Det finns ett begränsat antal  
skridskor för utlån. Leta reda på vaktmästare 
på plats vid behov. Glöm inte att klä dig varmt!

Arrangör: Hallsbergs kommun 
Plats: Sydnärkehallen. 
Fri entré

Skridskodisco
Onsdag 2 november 13.00  -16.00
Vi släcker ner, tänder discobelysningen  
och spelar musik! 

Gratis!

ALLHELGONALÄGER

Är du 12-16 år och vågar prata om livet, döden, 
spöken, änglar, helgon och demoner? Vill du 
fundera över vem du är och vad som är vikti-
gast i ditt liv?

Vågar du ge dig ut i mörkret med en ficklampa 
och några vänner och leta vägen med hjälp 
av reflexer? Törs du prata om rädslor och 
förhoppningar, drömmar och mardrömmar, 
tillsammans med andra?  

Då är vårt allhelgonaläger något för dig. Här 
får du både roliga lekar och djupa samtal. Både 
allvar och skoj. Du är välkommen precis som 
du är och vi hoppas att du kommer åka hem 
med en tydligare bild av både vem du är och 
vem du vill vara. 

Datum och tid: Lör-sön 5-6 november
Plats: Viby församlingshem

Lägret är gratis. Vi bjuder på mat och husrum. 
För mer information och anmälan kontakta 
Emma Svensson senast tisdag 1 november.

Arrangör: Viby församling, Svenska kyrkan
Kontakt: Emma Svensson
emma.svensson@svenskakyrkan.se

Gratis!

Gratis!



ALLÉBADET  

Öppettider: 
Lördag 29 oktober 10.00 -15.40
Söndag 30 okt 10.00 -15.40

Måndag 31 oktober 10.00 -19.40 
Springboll (Zorb) 20 kr 13.00-14.00

Tisdag 1 november  10.00 -19.00
Springboll (Zorb) 20 kr 13.00-14.00

Onsdag 2 november 10.00 -19.00
Endast vuxensim!  19.00 -19.40
Springboll (Zorb) 20 kr 13.00-14.00 

För priser och information om gym med 
mera  kontakta kassan: 0582-68 53 75  
eller se: www.hallsberg.se/allehallen  
Arrangör: Hallsbergs kommun 
Plats: Allébadet, Alléhallen, Hallsberg

Höstlovsmeny  85 kr  (7-17 år). Innehåller:  
Entré, festis, korv med mos och jordgubbsstrut.

Fredag 4 november 10.00 -17.40
Springboll (Zorb) 20 kr 13.00-14.00

Lördag 5 november  10.00 -15.40 

Söndag 6 november  10.00 -15.40 

Skattjakt alla vardagar Från 10.00 - alla  
under lovet  skatter är hittade

Hinderbanan ligger i  Från 10.00 
alla dagar under lovet 

Mån-fre vuxensim 06.30 -08.00

Torsdag 3 november 10.00 -17.00 
Obs! Halloweendekorationer denna dag
kan vara lite läskiga för mindre barn.

HALLOWEENDISCO  17.00 -19.40 
Entré till discot = samma som vanlig entré. 
Obs! Inget motionssim kvällstid denna dag.

SPÖKVANDRING
Söndag 30 oktober
Välkommen på spökvandring i Lindhult! 

Du kan välja att gå:
Pumpan  17.00-18.30  lite mindre läskig 
Häxan  19.00-20.30   lite mer läskig 

Plats: Hallsbergs ridklubb, Lindhult 193, Östansjö
Pris: 50 kr. Betalning via swish.

Öppet för alla! Korv med bröd och saft ingår, fika 
finns att köpa i cafeterian. Ta med ficklampa och 
skor och kläder efter väder.

Arrangör: Hallsbergs RK:s ungdomssektion 
Kontakt: matildafastberg@gmail.com 
073-543 12 96

Hallsbergsridklubbusek



 LÄSLOV PÅ BIBLIOTEKET 

After school
Tisdag 1 november 15.30-16.30 
Plats: Hallsbergs bibliotek 
För dig som är 8-12 år 

Vi pratar om böcker, pysslar och fikar!

  

  

Gosedjursövernattning

Tisdag 1 november - onsdag 2 november 

Lämna in ditt gosedjur till oss på biblioteket 
för ett äventyr med övernattning! Vi lovar 
att ta väl hand om dem och ta många bilder 
som du får se i efterhand. Packa gärna en 
liten väska med saker ditt djur kan behöva.
 
Lämna gosedjuret på biblioteket i Hallsberg 
tisdag 1 november 11-18.00 och hämta  
onsdag 2 november 11.00-17.00.

Författarträff med 
Anna Helgesson

Onsdag 2 november 14.00-15.00 
Från 8 år. 
Träffa författaren Anna Helgesson som  
berättar om sina böcker. Det kan också bli 
någon skrivövning. Du får med dig en av  
Annas böcker hem! 
 
Läs mer om Annas olika böcker

Pyssel! 

Under lovet tar vi fram vår pysselvagn med 
halloweentema på barnavdelningen där du 
är välkommen att sitta ner och pyssla/måla 
en stund. 

Gratis!

Gratis!

Gratis!
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http://annahelgesson.se/bocker/


Bibliotekens öppettider:
Hallsbergs bibliotek:  
Lördag 29 oktober   11.00-14.00
Mån-tis  31 okt -1 nov 11.00-19.00
Ons-tors 2-3 november 11.00-17.00       
Fredag 4 november         11.00-15.00 
Lördag 5 november Stängt   

Hjortkvarns bibliotek:
Tisdag 1 november  14.00 – 17.00 

Pålsboda bibliotek:
Måndag 31 oktober  10.00-12.00   
    12.30-15.00 
Onsdag 2 november 10.00-13.00 
Övriga dagar har vi självservice under  
Sköllergårdens allmänna öppettider

Streama film 

Du som har ett bibliotekskort på Hallsbergs 
bibliotek kan låna film direkt till din dator,  
surfplatta eller smartphone via Cineasterna.  
Du kan låna 6 filmer/månad. 
Streama film via biblioteket!

Kontakta oss om du behöver hjälp med att 
ladda ner Biblio eller Cineasterna. Tel: 0582-68 
53 63, biblioteket@hallsberg.se 

Låna e-ljudböcker och e-böcker
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ladda ner appen Biblio och lyssna eller läs 
böcker gratis på din läsplatta/mobil/dator via 
ditt bibliotekskort. 
 
Ladda ner appen och skaffa lånekort

Kontakta biblioteken:
Telefon: 0582-68 53 63
E-post: biblioteket@hallsberg.se

Besök biblioteken:
Hallsbergs bibliotek: Västra Storgatan 10
Pålsboda bibliotek: Sköllergården, Kyrkogatan 5
Hjortkvarns bibliotek: Skolan, Vintergatan 54 

       Instagram: hallsbergsbibliotek
       Facebook: Hallsbergs bibliotek

Vill du ha koll på nya böcker?  
Hämta Barn- och ungdombokskatalogen 
för 2022/2023 gratis på biblioteket.  
Där hittar du urval av info om nya böcker!

Gratis!

Gratis!

Barnens bibliotek
Välkommen in på Barnens bibliotek!  
Här hittar du som är barn en massa  
boktips, information om författare,  
böcker, pyssel, skrivtips och roliga  
tävlingar! 
 
Länk till Barnens bibliotek 
 
Aktuellt: Skrivartävling för  
klassen (åk 4). 

https://www.hallsberg.se/kultur-och-fritid/bibliotek/lana-och-se-strommande-film.html
https://www.hallsberg.se/kultur-och-fritid/bibliotek/lana-las-och-lyssna-e-bocker-och-e-ljudbocker.html
https://www.barnensbibliotek.se/


BORDTENNIS

Välkommen att prova på bordtennis!

Lördag 29 oktober   

10.00 -13.00  Ålder: 7-11 år
13.00-16.00  Ålder: 12-15 år

Mån 31 okt, tis 1 nov, ons 2 nov och fre 4 nov 

10.00-11.30   Ålder: årskurs 1-3 
12.00-13.30  Ålder: årskurs 4-6 
14.00-15.30  Ålder: årskurs 7-9

Ta med inomhusskor. Racket och boll finns på plats. 
Plats: Västra skolans gymnastiksal, Västra 
Storgatan 42, Hallsberg

PROVA PÅ SPORTER

BADMINTON

Är du 6-15 år? Kom och prova badminton!  
Ta med kläder och skor för inneidrott.  
Vi lånar ut racketar och bollar. Drop-in.

Tisdag 1 november 13.00 -15.00
Torsdag 3 november 10.00 -12.00

Plats: Bollhallen, Sydnärkehallen, Hallsberg

BÅGSKYTTE
 

Vil du prova att skjuta Bågskytte?
 
Ta med inneskor.  
Vill ni komma med en större grupp ser vi 
gärna att ni bokar det i förväg.

Måndag 31 oktober  09.00 -12.00
Torsdag 3 november 13.00 -16.00

Plats: Järnvägens Bågskytteanläggning i  
Tomta. Se hemsida för vägbeskrivning

 
  

 

Arrangör: Järnvägens Bågskytteförening 
Kontakt: Anders Fredriksson 
070-542 61 66, www.jif.nu

Arrangör: Järnvägens Badmintonklubb 
Kontakt: Sören Pettersson, 070-226 75 56 
soren_pettersson@telia.com

Arrangörer: Östansjö IF och Ålsta BTK 
Kontakt: Östansjö IF Jörgen Knutsson  
076-6508746, mail knutte.oif@gmail.com
Ålsta BTK, Kjell Andersson, 072-5046270, 
kjell.andersson2@outlook.com

Gratis!

Gratis!

Gratis!



DANS

Dansa med kulturskolan! 

Nu har du som går i åk 4-6 chansen att prova 
på dans med kulturskolans danspedagog 
Anna-Carin.

Måndag 31 oktober 15.30-16.15
Plats: Alléhallens studio, Hallsberg 

Ingen föranmälan krävs. 

Arrangör: Kulturskolan i Hallsberg
Kontakt: Anna-Carin Ljung,   
anna-carin.ljung@edu.hallsberg.se

PADELKUL

Prova att spela padel i Vretstorp! En ledare finns 
på plats. Ta med er gympakläder och inomhus-
skor. Omklädningsrum och duschar finns. 

Måndag -fredag 31 oktober -4 november 
Plats: Padelmagasinet, Rabogatan 25, Vretstorp 

9.30-11.00   Barn 5-8 år
11.00-13.00   Barn 8-12 år
13.00-15.00   Barn 12->

Arrangör: Padelmagasinet i Vretstorp 
Kontakt: Sara Peterson 073-819 56 86
matchi.se

SCHACK

Nyfiken på schack? Kom och prova!

Onsdag 2 november 13.00 -20.00
Torsdag 3 november 15.00-18.00 

Plats: Västra Storgatan 4, Hallsberg

Arrangör: Hallsbergs Schacksällskap
Kontakt: Görgen Andersson, 070-455 00 08 
gorgenandersson@icloud.com

Gratis!Gratis!

Gratis!

PODDTIPS   
Lägereldspaketet 
 
Passar dig som är 9-13 år. 

Varning för läskigt! 
Det här poddpaketet  
utspelar sig kring en lägereld.  
 
Tre barn berättar tre olika spökhistorier 
som de upplevt själva. Kryp ner, släck 
ljuset och förbered dig på mardrömmar!  
 
Länk till podden  
Producent: Barnradion, Sveriges Radio

Gratis!

https://poddtoppen.se/podcast/1053830174/barnradions-poddpaket-9-13-ar/lagereldspaketet
matchi.se


GISSA SYMBOLEN

 

I våra kyrkor finns många olika symboler.  
I Kyrkparken vid Pålsboda kyrka kan du gå en 
symbolvandring. Titta på bilderna och gissa vad 
de olika symbolerna betyder. Vandringen finns 
uppsatt under hela höstlovet. Alla som deltar 
får ett litet pris hem med posten.

Datum och tid: Hela höstlovet
Plats: Kyrkparken vid Pålsboda kyrka

LJUSSTÖPNING 

Prova att stöpa ljus!
För dig som går i mellanstadiet.

Måndag 31 oktober 10.00 -13.30 

Kostnad 100 kr. Då ingår material samt  
mellanmål. 20 platser, först till kvarn gäller.  

Plats: Åkerby skola mellan Sköllersta och Pålsboda 
Anmäl till: Marita på 070-261 43 38 Arrangör: Sköllersta församling,  

Svenska kyrkan
Kontakt: Lena Gunnarsson 070-251 99 82
lena.gunnarsson2@svenskakyrkan.se

Arrangör: Sköllersta Hembygdsförening 
Kontakt: Marita, 070-261 43 38

MODELLJÄRNVÄG
Välkommen att besöka vår stora modelljärnväg!
En imponerande modell över Hallsbergs  
tågområde med mängder av tåg, självgående 
bussar, häftiga ljudeffekter, och massor av roliga 
detaljer. Har du tur ser du originaltåget rulla 
samtidigt som tåget i modellen. 

Lördag 29 oktober 12.00-15.00
Plats: Magasinet, bakom Bergööska huset mot 
järnvägen, Östra Storgatan 5, Hallsberg

 
Se film om modellenArrangör: Hallsbergs modelljärnvägsförening

Gratis!

Gratis!

http://Se film om modellen
https://youtu.be/AXjHLb_LsOM


         - j    1           - st           
   + r        - me + gt  
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MAGISKA TEATERN 
Spökvandring
 
Måndag 31 oktober  
14.00-17.30
Ålder 3-7 år

En upplevelsevandring inspirerad av  
spöket Laban av och med våra barn- 
teatergruppsbarn. Vandringen är lagom  
läskig för de yngsta barnen cirka 3-7 år. 

Kostnad: 20 kr. Alla får med sig en liten  
present efteråt. Insläpp i små grupper var 
5:e minut. Begränsat antal platser. Förboka 
på: www.magiska.teatern.se

 

Magisk spökbana
Måndag 31 oktober 18.00-21.00 
Ålder: Från 8 år och uppåt.
En upplevelsevandring inspirerad  
av Harry Potters magiska värld.

Kostnad: 20 kr. Insläpp i små grupper var 10:e 
minut. Begränsat antal platser. Förboka på: 
www.magiska.teatern.se

Arrangör: Magiska Teatern, 
Plats: Askersundsvägen 30, Vretstorp 
Kontakt: Emma Svensson 
lilaemma@gmail.com,  070-496 50 53 
www.magiskateatern.se

TEATER  - TAPPA TAND
 
Familjeföreställning från 4 år

Det finns inget som Ingrid hellre vill än att 
tappa en tand! Hon vill att alla ska komma 
och dra i den lösa tanden – och beundra. 
Hon vill, precis som storebror, få pengar i 
glaset från tandfen och få glugg att visa upp 
på förskolan. Ingrid blir mer och mer besatt 
att tappa tand och hon låtsas att hon har 
lösa tänder, hon lurar tandfen med äppel-
kärnor och hon målar svart i munnen

Söndag 6 november 14.00 (35 minuter) 
Plats: Östansjö Folkets hus, Dovrasalen, 
Lönngatan 6, Östansjö.

Biljetter kostar 100 kr och säljs i entrén. 
Swish och kontanter går bra, ej kort. Du kan 
också köpa biljetter i förväg i förbutiken till 
ICA Allé, Hallsberg. 

Arrangör: Hallsbergs Teaterförening,  
en del av Rikstetatern 
Producent: Moliereensemblen 
Kontakt: Louise Oxelgren@outlook.com 
louise.oxelgren@outlook.com 



’

Välkommen på ett fartfyllt äventyr om 
trollsyskonen Kotte och Vera, som ska  
storstäda skogen.

Vera tycker det är supertråkigt att städa och 
hittar på en massa tokiga undanflykter.
Kotte är listig och får Vera till slut att hålla i 
en sopborste. 

Publiken blir delaktiga i föreställningen från 
start och rycks med i undanflykterna som 
leder till busiga upptåg, vattenkrig, allsång, 
sopsortering och en spännande avslutande 
skattjakt. Alla barnen får en kristallvatten-
sten från skattkistan!

Onsdag 2 november 9.30
Plats: Askersundsvägen 20, Vretstorp

Ett fartfyllt äventyr om två trollsyskon, Kotte och Vera, som ska storstäda skogen.
”Vera tycker det är supertråkigt att städa och hittar på en massa tokiga undanflykter.
Kotte är listig och får Vera tillslut att hålla i en sopborste.” Publiken blir delaktiga i 
föreställning en från start och rycks med i undanflykterna som leder till busiga upptåg,
vattenkrig, allsång, sopsortering och en spännande avslutande skattjakt. Alla barnen
får med sig hem en kristallvattensten från skattkistan!

Längd: 40 minuter
För barn från 2 år

Skådespelare: Anna Samil och Tony Samil
BOKNING & INFORMATION

Åsa Wramgård
Programbolaget

Swedenborgsgatan 1
104 62 STOCKHOLM

asa@programbolaget.com
Tel: 08-452 25 52

www.programbolaget.com

&

Arrangör: Folkets Hus i Vretstorp 
Kontakt: Jan Östslund, 070-252 83 22 
vretstorpsparken@yahoo.se

SPEKTRUM BIO  
LasseMajas detektivbyrå: 
Skorpionens gåta 

Alla i Valleby ser fram emot Vallebydagen 
när en tjuv plötsligt slår till och utför en serie 
stölder som verkar gå ut på att förstöra Valle-
bydagen. Lasse och Maja kastar sig över fallet 
som snart utvecklar sig till en katt-och-råtta-
lek där tjuven alltid tycks ligga steget före.  

Söndag 30 oktober 16.00 
Tisdag 1 november 14.00
Åldersgräns: Se bioguiden.se

Biljetter: 80kr. Vi tar kort eller kontant, ej 
Swish. Biljetter säljs på plats innan bion. 
Plats: Spektrum Bio, Alléskolans aula, 
Hallsberg

Arrangör: Folkets hus Hallsberg 
Kontakt: 0582 - 61 18 38 
Snacks och dricka finns att köpa på plats.

Trailer

Gratis!

MONSTERTÄNDER (ÄTBARA)  Videoinstruktion

https://www.youtube.com/watch?v=_jqYly1SfCE
https://www.youtube.com/watch?v=LaDSYhf1ENs
https://www.youtube.com/watch?v=_jqYly1SfCE


ÖPPNA FÖRSKOLAN
Lov-öppet
För barn i alla åldrar, vi pysslar, leker och umgås 
tillsammans. Vi bjuder på kaffe, te och frukt:

Måndag 31 oktober  9.30-15.30 
Tisdag 1 november  13.00-17.00
Onsdag 2 november  9.30-12.30 

Babycafé
För barn 0-1 år, vi leker, fikar och  
umgås tillsammans med våra små:  

Torsdag 3 november  9.30 -12.30

Arrangör: Hallsbergs kommun 
Plats: Västra Storgatan 42
Kontakt: 0582-68 50 17
        Instagram: hallsbergsfamiljecentral 
        Facebook: Hallsbergs familjecentral

Gratis!

Gratis!

MELLISTIPS - IGELKOTT
Det här behöver du: (till 2 st) 
1 päron (skölj), 1 potatisskalare, 1 kniv, tand-
petare (ca 40-50 stycken), 1 paket röda eller 
gröna vindruvor (skölj dem noga), 3 russin.

1. Ta ett päron och en potatisskalare 
2. Skala översta delen av päronet, skär     
    bort stjälken på toppen och dela  
    päronet mitten så du får 2 päronhalvor.

3. Tryck fast tandpetarna (igelkottens  
     piggar) i päronet där skalet är kvar.  
4. Sätt fast vindruvorna på tandpetarna. Är    
    druvorna stora kan du dela dem i halvor.

 
5. Som nos kan du använda en halv  
    vindruva (fäst den med en tandpetare).  
    En cocktailtomat kan också fungera.6. 
Gör två små hål där du vill ha ögonen    
    och sätt fast två russin som ögon.
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STÖD OCH HJÄLP 
Som barn och ungdom kan det vara bra att 
veta att det finns hjälp att få om man mår 
dåligt på något sätt. På skolan kan du vända 
dig till skolsköterska, kurator eller lärare. Här 
är några länkar där du kan få hjälp och stöd 
utanför skolan.
 

Ring, mejla eller chatta med BRIS
Här kan du upp till 18 år prata med en  
kurator eller prata med andra unga i Forum.  
Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna 
på poddar om viktiga ämnen. Välkommen!

Barn- och familjeenheten i 
Hallsberg
Familjeenheten riktar sig till dig som är barn 
eller ungdom i åldern 0-20 år samt till  
familjen.
Du når oss genom att ringa kommunens  
kontaktcenter på telefon 0582-68 50 00. 

Info och tips på hur du som  
förälder kan vara en bra förebild: 
https://hejdaalkoholskador.se 
https://www.iq.se/ 
https://www.iq.se/tonarsparloren/

Fler länktips för en bättre  
folkhälsa:  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rok-
frimiljo/ 
https://generationpep.se/sv/ 

Ungdomsmottagningen i 
Hallsberg
Telefonnummer: 019-602 67 30
Telefontider: Måndag-fredag 08.00 -16.00
Öppettider: Tisdag och torsdag 08.00 -17.00
Besöksadress: Södra allén 26, Hallsberg  
 

  UMO.se  - om sex,  
  hälsa och relationer

UMO är en webbplats för alla som är mellan 
13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap 
om kroppen, sex, relationer, psykisk ohälsa, 
alkohol och droger, självkänsla och mycket 
annat. Sveriges alla regioner är med och 
betalar för UMO. 

  MIND 
  Här hittar du organisationer 
  och jourer som kan hjälpa   
  dig vid till exempel pykisk ohälsa.

RÄDDA BARNEN 
Här har vi samlat råd och tips till dig som är 
barn eller ung om vart du kan vända dig om 
du behöver hjälp. Här finns också  
information om Rädda Barnens verksamhe-
ter som du kan nå via nätet eller telefon.

Ta hand om dig och var inte rädd för att be 
om hjälp och ta kontakt om du eller någon 
i din närhet inte mår bra. 

https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/
https://www.hallsberg.se/stod-och-omsorg/stod-till-barn-ungdom-och-familj.html
https://hejdaalkoholskador.se
https://www.iq.se/ 
https://www.iq.se/tonarsparloren/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo/ 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo/ 
https://generationpep.se/sv/ 



