I Askersund med omnejd finns det många barnvänliga aktiviteter. Vissa pågår hela
sommaren, andra ordnas bara vid enstaka tillfällen. Här kommer våra tips!
Bada i poolen i Harge
Upplev en fantastisk sommardag i Harge campings tempererade utomhuspool som har vattenrutschbana
och barnpool. Entré.
Datum: 11 juni – 16 augusti kl. 11.00 – kl. 18.00
Plats: Harge Camping, Harge

Badplatser i Askersunds kommun
Visst är det härligt att kunna tillbringa en dag vid vattnet och njuta av sommaren när den är som bäst? I
Askersund finns det många kommunala badplatser. Gå in på www.visitaskersund.se/gora/bad

Barnaktiviteter i Lerbäcks kyrka
Lerbäcks kyrka erbjuder en dag fylld med barnaktiviteter för stora och små. Pyssla och skapa på
kreativverkstaden, hjälp till att leta efter flera busiga kyrkmöss som har gömt sig i Lerbäcks kyrka eller
lär dig mer om kyrkan genom att delta i en av guidningarna.
Datum och tid: 4 juli kl. 10.00- 16.00
Plats: Lerbäcks kyrka
Arrangör: Lerbäck-Snavlunda pastorat

Barnens Bingo
Utmana dig själv, dina kompisar och syskon med barnbingon i Askersundstappning. Har du gjort alla
barnaktiviteter som står på listan? Ha som mål att kunna sätta ett kryss på alla rutor fram till
sommaren är slut! Bingoarken finns att hämta på VisitAskersunds Turistinformation i hamnen.
Datum: 6 juli – 9 augusti
Plats: Askersund med omnejd

Barnens naturpass
Prova på orientering! Askersunds Orienteringsklubb har satt ut 10 kontroller i Askersund. De är
markerade med orange/vit orienteringsskärm, en kodsiffra och en stämpel. Kontrollerna sitter ute
vecka 28-30 och du kan besöka kontrollerna när man vill under dessa 3 veckor. Du kommer behöva en
karta och startkort som ska stämplas. De finns att köpa på Turistinformationen i hamnen. När du har
besökt alla 10 kontroller kan du lämna in startkortet på Turistinformationen och få en gratis
glassbiljett. Den kan lösas in på Ica Torghallens förbutik mot valfri glass.
OBS! Familj med flera barn, måste alltså köpa varsin karta till barnen för att alla skall få en
glassbiljett.
Pris: 20:Datum: v. 28 – 30
Plats: Askersund – köp kartan på Turistinformationen i hamnen
Arrangör: Askersunds Orienteringsklubb
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Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom, var noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Riskgrupper
avråds att delta.

Base Camp Borgmästarholmen - Bli en överlevnadsexpert!
Hur renar man vatten bäst? Vad man kan äta i naturen? Hur gör man upp eld utan tändstickor? Kom och
lär dig massor med praktiska knep på Base Camp på Borgmästarholmen!
Datum och tid: 9 juli kl.10.00 – 12.00
Plats: Borgmästarholmen, Askersund
Arrangör: Askersund Outdoor

Base Camp Borgmästarholmen - Friluftlivsaktiviteter
Avrunda dagen med olika spännande aktiviteter, såsom fiske, varpa, dart, kubb, paddling, bad,
bastutält, mullespår, samkväm vid lägerplatsen, mm.
Datum: 6-12 juli
Plats: Borgmästarholmen, Askersund
Arrangör: Askersund Outdoor

Base Camp Borgmästarholmen - Matlagningskurs på Muurikka
Lär dig att laga vildmarksraggmunk med fläsk på Muurikka. Avgift.
Datum och tid: 10 juli kl.11.30 – 13.00.
Plats: Borgmästarholmen, Askersund
Arrangör: Askersund Outdoor

Base Camp Borgmästarholmen - Matlagningskurs pinnbröd
Lär dig att göra det godaste pinnbrödet.
Datum och tid: 12 juli kl.11.00 – 13.00
Plats: Borgmästarholmen, Askersund
Arrangör: Askersund Outdoor

Base Camp Borgmästarholmen - Paddla kajak, SUP-board och pack-raft
Prova på att paddla kajak, SUP-board och pack-raft vid Borgmästarholmen.
Datum och tid: 7 juli kl.10.00 – 13.00
Plats: Borgmästarholmen, Askersund
Arrangör: Askersund Outdoor och Experitur

Base Camp Borgmästarholmen - Täljskola
Lär dig hantera kniv och tälja säkert. Du täljer bl.a. ett eget metspö.
Datum och tid: 6, 7, 9 och 10 juli kl.13.00 – 15.00 och 11 juli kl. 10.00 – 12.00
Plats: Borgmästarholmen, Askersund
Arrangör: Askersund Outdoor

Base Camp Borgmästarholmen - Utflykt till Tivedens Nationalpark
Upptäck Tivedens natur med alla dina sinnen. Under vandringen kommer barnen genomföra olika
spännande aktiviteter och bli mer öppna för det som händer i naturen. Föranmälan gäller för den här
aktiviteten då antalet platser är begränsat. Boka via https://askersundoutdoor.se/barnveckan/ längst
ner på sidan. Välj sedan Tiveden Kids.
Samling på Base Camp kl. 09.00. Gemensam avfärd kl.09.15 från Askersund i egna bilar. Återsamling
vid huvudentrén Tivedens Nationalpark kl.10.00.
Datum och tid: 8 juli kl.9.00 – 16.00 (tiden i Nationalparken: 10.00 – 15.00)
Plats: Tivedens Nationalpark, gemensam avfärd från Askersund
Arrangör: Askersund Outdoor

Base Camp Borgmästarholmen - Äventyrsbana
Är du äventyrssugen? Välkommen till ön Borgmästarholmen! Här hittar du en äventyrsstig med
5 stationer: Mullvaden i mörkret, Prickskytte med ärt-rör, Över forsen, Hinderbana, Skattjakt
Datum och tid: 6 och 10 juli kl. 10.00 – 15.00 och 11 juli kl. 13.00 – 15.00
Plats: Borgmästarholmen, Askersund
Arrangör: Askersund Outdoor
www.visitaskersund.se/barnveckan

Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom, var noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Riskgrupper
avråds att delta.

Beachvolleyboll i Åsbro
Kombinera bad och beachvolleyboll vid Estabosjön/Hemsjön i Åsbro!
Datum: hela sommaren
Plats: Åsbro

Besök Hembygdsgårdarna
I Askersunds kommun finns det flera välbevarade hembygdsgårdar. Du är välkommen med din familj att
besöka de under sommaren. Ta med fikakorgen och njut av den vackra miljön bland historiska
byggnader.
Datum: hela sommaren
Plats: Lerbäck, Askersund, Snavlunda, Åmmeberg

Bio - Lasse Majas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet
En flicka vid namn Clara söker upp vår deckarduo Lasse och Maja. Hon är dotter till den livstidsdömde
tågrånaren Ferdinand Fransson. Nu vill hon ha hjälp att bevisa att hennes pappa är oskyldig. Lasse och
Majas som precis fått sin detektivbyrå nedlagd av Kristinelunds fördomsfulle polischef ser sin chans.
De ska bevisa att barn inte alls är lättlurade och korkade. Att barn visst kan lösa mysterier och brott.
Att barn visst kan vara detektiver!
Ahlström-Munksjö bjuder på bio och Folkets Hus spenderar Festis, chips och popcorn.
Datum och tid: 8 juli kl.15.00 och 9 juli kl.10.00
Plats: Sjöängen, Askersund
Arrangör: Folkets Hus
Sponsras av Ahlström-Munksjö och Folkets Hus
Aktiviteten kräver biljett. Läs mer på sista sidan.

Bio - Spies in disguise
Superspionen Lance Sterling och vetenskapsmannen Walter Beckett är varandras raka motsatser. Lance
är charmig och smidig. Walter är… det inte. Men vad Walter saknar i sociala färdigheter väger han upp
med smarta uppfinningar som Lance använder under sina episka uppdrag.
En oväntad vändning gör dock att Walter och Lance tvingas förlita sig på varandra på ett helt nytt
sätt. Om det udda paret inte kan lära sig att samarbeta är hela världen i fara.
Ahlström-Munksjö bjuder på bio och Folkets Hus spenderar Festis, chips och popcorn.
Datum och tid: 8 juli kl.10.00 och 9 juli kl.15.00
Plats: Sjöängen, Askersund
Arrangör: Folkets Hus
Sponsras av Ahlström-Munksjö och Folkets Hus
Aktiviteten kräver biljett. Läs mer på sista sidan.

Bisafari
Är du intresserad av djur och natur? Vill du ha en upplevelse utöver det vanliga? Häng med ut i
bigården, och prova på hur det är att vara biodlare för en stund! Provsmak av egenproducerad honung
ingår! Ta på långärmad, långbent och stövlar. Övrig skyddsutrustning finns på plats. Begränsat antal
platser – förboka din plats senast dagen innan! Bisafarin kan avbokas med kort varsel på grund av
vädret.
Datum och tid:
Tisdag 7 juli kl 10.00 - 11.30 samt 13.30 - 15.00
Onsdag 8 juli kl 10.00 - 11.30 samt 13.30 - 15.00
Plats: strax utanför Askersund, exakt samlingspunkt meddelas vid bokningen
Pris: Vuxen 495 kr, barn 6-17 år 150 kr, 0-6 år gratis, Familj max 1000 kr. Förbokas per telefon eller
mejl: 072-961 69 10, hyddans@gmail.com
Arrangör: Hyddans Zon och Gård

Bli en del av Barnens Turistbyrå
Sakletare, pirater, sjökrabbor eller kojbyggare, stensamlare och mycket mera...
På Barnens Turistbyrå på www.visitaskersund.se berättar stora och små barn om sina bästa ställen att
vara på och vad mycket roligt man kan hitta på i Askersund, både i staden och i naturen. Vilket är ditt
www.visitaskersund.se/barnveckan

Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom, var noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Riskgrupper
avråds att delta.

smultronställe i Askersund som du vill tipsa andra barn om? Ta kort på platsen, berätta varför du tycker
om den och skicka in det via webbformuläret. Har du frågor? Ta kontakt med VisitAskersunds
Turistinformation i hamnen, så berättar vi mer.
Datum: hela sommaren
Plats: på nätet! www.visitaskersund.se – Göra – Barn – Barnens Turistbyrå

Bowling på Verket
Spendera en rolig stund i Verkets bowlinghall! En utmärkt barnaktivitet som dessutom är
väderoberoende. Välj mellan två oslagbara erbjudande:
1. Fri bowlingtimma för barnfamiljer om man bokar bord och äter mat.
2. 50% rabatt på bowling för barnfamiljer utan bokning av bord.
Datum: v. 28 - 32, kolla öppettiderna på www.bowlingverket.se
Plats: Verket Restaurang och Bowling, Askersund

Cykelorientering
En rolig aktivitet för stora och små! Besök med cykel de kontroller som satts ut för du uppleva den
omväxlande, storslagna naturen på nära håll. Kontrollerna sitter i år väster om Askersund mot
Tivedshållet, runt Askersund samt mot Åmmeberg. Om du stämplat minst 15 kontroller kan du vara
med utlottningen av fina priser som några av Askersunds företag sponsrat med. Skicka in senat 15/9.
Kartpris 100kr. Köp kartorna på VisitAskersunds Turistinformation, Autoekonomi i Askersund AB, Johans
Leksaksbod, Apoteksgruppen i Askersund, AB Edlunds Järnhandel i Askersund, Be-Ges i Askersund
Datum: hela sommaren fram till 15/9
Plats: Askersund med omnejd
Arrangör: Askersunds Orienteringsklubb

Cykelrundor
Boka in en cykeldag och ge dig ut med hela familjen på en cykelrunda i Askersunds omnejd. Självklart
går det även utmärkt att bara cykla en bit av de. Missa inte den nyaste rundan som börjar i Harge.
Kolla in på www.visitaskersund.se/gora/cykel/cykelleder

Dagskryssning till stora Hammarsundsbron
Upplev en båttur med M/S Wettervik från Askersunds hamn till stora Hammarsundsbron och tillbaka.
Turen är ungefär 1,5 timmer lång. Barn under 12 år åker gratis i målsmans sällskap.
Datum: Onsdag – fredag 24-26 juni kl. 15.00, 5-14 augusti kl. 15.00
Onsdag – fredag 1-31 juli kl. 13.00 och kl. 15.00
Plats: Askersunds hamn

Digitala tipspromenader
Gå på äventyr i centrala Askersund med hjälp av appen GPS-quiz. Appen känner av din position och
frågorna dyker upp i din telefon när du når en viss punkt på kartan. Promenaderna börjar i hamnen och
leder dig till exempel genom Strandparken eller till Stjernsund slott.
Datum: hela sommaren
Plats: Askersund med omnejd

En svängom i Astrids värld med Systrarna K
Två prinsessor är ute på en resa i världen och hamnar i Astrid Lindgrens fantastiska sagovärld. I
resväskorna som är med, finns saker nerpackade som passar in hos Pippi Långstrump, Sjörövarfabbe,
Karlsson på taket, Saltkråkan, Madicken och Emil och Ida. Det blir både tokigt, roligt och spännande!
Föreställningen innehåller både sång och musik från det allra bästa av Astrid Lindgren. Från 4 år och
uppåt. Ca 45 minuter lång.
Datum och tid: 15 juli, kl. 10.00, 13.00 och 15.00
Plats: Stora salongen, Sjöängen
Sponsras av Askersunds Bostäder.
Aktiviteten kräver biljett. Läs mer på sista sidan.
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Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom, var noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Riskgrupper
avråds att delta.

Frisbeegolf i Zinkgruvan
Har du provad frisbeegolf? I Zinkgruvan finns det en så kallad discgolfbana med 9 ”hål” (korgar).
Discgolf eller frisbeegolf är en variant av golf som istället för klubbor och boll spelas med en ”disc”
(frisbee). Målet är att kasta discen i korgen med minsta möjliga antal kast. Ta med dig egen frisbee
eller låna i kiosken. Banan i Zinkgruvan ligger intill kiosken där det även finns möjlighet till att köpa
med sig lunch eller fika.
Datum: hela sommaren
Plats: Zinkgruvan

Geocaching för barn
Gå på skattjakt och leta efter Askersunds skatter i Stadsparken intill Hembygdsgården. Här finns fem
stycken skatter utplacerade, varav en är registrerad på den offentliga geocachingsidan
www.geocaching.com. Koordinatbladet finns att hämta i Turistinformationen i hamnen.
Datum: hela sommaren
Plats: Stadsparken i Askersund

Introduktion till Padel
Hos Askersunds Golfklubb kan du prova på padel. Vi kör korta introduktioner med olika starttid (se
nedan). Restaurangen är öppet som vanligt denna dag och serverar lunch mellan kl 11-15. Du bokar tid
för två spelande personer/biljett.
Datum och tid: 8 juli kl. 13.00–13.30, 13.30–14.00, 14.00–14.30, 14.30–15.00
Plats: Askersunds Golfklubb i Åmmeberg
Arrangör: Mikael Andersell och Papa Padel
Aktiviteten kräver biljett. Läs mer på sista sidan.

Karta med lekvänliga platser i centrala Askersund
Kring Askersunds stadskärna finns det många lekvänliga platser för barn. Vet du till exempel var
”Äventyrsbergen” ligger? Kolla på kartan med lekvänliga platser i Askersund. Gå in på
www.visitaskersund.se - Göra – Roligheter eller hämta ett utskrivet exemplar i Turistinformationen i
hamnen. Tillgänglig fr.o.m 6 juli.

Konst i ring
Superspännande att leta och upptäcka de olika utplacerade skapelserna som är utplacerade i skogen
längst den 1,6 km långa stigen i Tivedsskogen. Konst i ring är en spännande utflykt för hela familjen.
Start bakom skolan i Tived
Datum: 13 juni – 30 september
Plats: Sannerud, Tived

Korsordpromenad för barn
Gillar du att lösa korsord? Gå på korsordpromenad i Askersund. Svara på frågorna och skriv in svaren i
korsordet för att hitta lösenordet. När du vet det får du en skatt! Kupongen finns att hämta i
VisitAskersunds Turistinformation i hamnen.
Datum: 6 juli – 9 augusti
Plats: Askersunds centrum

Legoutställning
Kom och titta på fantastiska legobyggnationer på Olshammarsgården i Olshammar!
Alla barn i målsmans sällskap som tittar på utställningen bjuds på en glass. Fri entré!
Datum och tid: 1-31 juli 2020 kl. 12.00 – 19.00
Plats: Olshammarsgården, Olshammar

www.visitaskersund.se/barnveckan

Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom, var noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Riskgrupper
avråds att delta.

Lekplatsen Oden II med vattenspel
Askersunds nya lekpark Oden II har formen av ett strandat fartyg och bjuder in till rolig lek. Lekplatsen
är byggd för barn i åldrarna 5-12 år och är till stor del tillgänglighetsanpassad.
Datum: hela sommaren
Plats: Strandparken, Askersund

Lerbäcks labyrint
Ta en tur i den gröna spännande labyrinten! Caféet håller öppet, passa på att fika i lugn och mysig
miljö. 8 och 9 juli bjuds samtliga barn som köper en biljett på saft.
Datum: onsdag - fredag
Plats: PerOlofsGården, Lerbäck
Pris: 30 kr/person, biljettbokning på www.visitaskersund.se

Leta efter busiga kyrkmöss i Snavlunda kyrka
Flera busiga kyrkmöss har gömt sig i Snavlundas kyrka. Hjälp till att leta och tävla om fina priser!
Datum och tid: 29 juni – 3 juli kl. 13.00 – 17.00 och 6 – 10 juli kl. 13.00 – 17.00
Plats: Snavlunda kyrka
Arrangör: Lerbäck-Snavlunda pastorat

Lär känna trollskogens hemliga invånare i Tivedens Nationalpark
Vill du gå på upptäcktsfärd och träffa skogens lite hemliga invånare? Som korall-lav, bägarlav eller
vågig sidenmossa? Vi samlas vid Huvudentrén i Tivedens Nationalpark för att bekanta oss med myllret
av liv längs lederna. Vandringen är gratis och beräknas ta ca 2 h. Medtag kläder efter väder, nåt att
sitta på, kamera, myggmedel, egen fika/macka och dryck. Bärsele rekommenderas för de allra minsta.
Max antal deltagare: 12 personer.
Anmälan via kontaktuppgifter nedan eller genom att klicka i ”kommer” i Facebookeventet
”Artvandring i Tivedens Nationalpark 2020”. Artvandringarna guidas av Lovisa Larsson från Traceless in
Tiveden.
Kontakt: 073-0246 515 (Lovisa) Facebook.com/tracelessintiveden tracelessintiveden@gmail.com
Datum och tid: 8 juli kl.15.00
Plats: Huvudentrén i Tivedens Nationalpark
Arrangör: Traceless in Tiveden

MTB-teknikbana i Askersund
Testa Askersunds MTB-teknikbana vid Solberga IP, en härlig utmanande cykelbana för alla. Den är mest
byggd i den bestående terrängen vilket gör den extra rolig att cykla. Har du lust att cykla längre MTBturer? Hälsa på oss på Turistinformationen i hamnen, så hjälper vi dig!
Datum: hela sommaren
Plats: Solberga IP, Askersund

Naturkul i Tivedens Nationalpark
Under högsäsongen finns det möjlighet att vara med på Naturkul som ordnas av Tivedens guider vid
Vitsand, ingen föranmälan. Naturkul består av olika aktiviteter i och om naturen som en av guiderna
leder.
Datum och tid: v. 28 – 32, tisdag, torsdag, lördag och söndag kl. 11.00 – 14.00
Plats: Entré Vitsand, Tivedens Nationalpark
Arrangör: Tivedens guider

Pippi Långstrump-tipspromenad
Välkommen till Askersunds bibliotek för att gå en tipspromenad med frågor kring Pippi Långstrump!
Alla barn som går promenaden får pris.
Datum och tid: 6 juli – 7 augusti under bibliotekets öppettider: Måndag 12.00 - 18.00, Tisdag 12.00 17.00, Onsdag 10.00 - 14.00, Torsdag 12.00 - 17.00, Fredag 10.00 - 14.00
Plats: Askersunds bibliotek
Arrangör: Askersunds bibliotek
www.visitaskersund.se/barnveckan

Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom, var noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Riskgrupper
avråds att delta.

Promenadteater – Boken om skuggorna
”När Julia börjar läsa en gammal bok finner hon sig plötsligt mitt i en strid mellan pirater och en ond
voododrottning. I kampen om att komma hem möts Julia av motgångar, magi och pirater som både
saknar och har ett ont öga. Följ med i en berättelse om en flicka som inte bara måste rädda sig själv
utan även hela mänskligheten.”
Julia & boken om skuggorna är en unik promenadföreställning fylld med pirater, magi, musik och
ledtrådar. Detta är något du inte vill missa. Kom gärna utklädd till pirat.
Promenadteater innebär att Sjöängens korridorer är scenen och att publiken får följa med
skådespelarna på en teatervandring runt ett område. Ett specialanpassat ljudsystem gör att
skådespelarnas röster förstärks under vandringen. Rekommenderad ålder: från 5 år OBS! Begränsat
antal biljetter, endast 50 biljetter per teaterpromenad.
Datum och tid: 6 juli kl.11.00 och kl. 14.00
Plats: utanför Sjöängen, ingång mot sjön, Askersund.
Pris: 40 kr. Alla över 1 år behöver en biljett. Biljetterna köps på www.visitaskersund.se eller i
Turistinformationen i hamnen eller på Bok & Papper i Askersund.
Arrangör: Kulturhuset Sjöängen i samarbete med Askersund i Centrum

Prova på Golf
Hos Askersunds Golfklubb kan du prova på golf. Du behöver stabila skor, typ gymnastikskor, samt kläder
efter väder då vår aktivitet är utomhus. Aktiviteten är indelad i flera 30 minuters pass. Boka en biljett
för att säkra din plats.
Restaurangen är öppet som vanligt denna dag och serverar lunch mellan kl. 11-15.
Datum och tid: 8 juli kl. 10.00 – 12.00
Plats: Askersunds Golfklubb i Åmmeberg
Arrangör: Askersunds Golfklubb
Aktiviteten kräver biljett. Läs mer på sista sidan.

Pyssel och knappverkstad på Biblioteket
Välkommen till biblioteket i Sjöängen för att pyssla! Du kommer att få välja bland olika pysselförslag,
liksom Astrid Lindgren pyssel eller rita och tillverka din egen knapp som souvenir från Barnsommaren!
Boka en biljett för att få tillgång till ett bord i en timme. Upp till 4 personer per bord.
Datum och tid: 7 juli kl. 13.00 - 16.00
Plats: Biblioteket i Sjöängen, Askersund
Arrangör: Askersunds bibliotek
Aktiviteten kräver biljett. Läs mer på sista sidan.

Rita en teckning till Pippi!
Pippi fyller 75 år och det ska firas! Rita en teckning till henne i födelsedagspresent och lämna in den på
Lekia. Alla barn som lämnar in en teckning under v. 28 och 29 drar en lott för att tävla om fina priser.
Datum: 6 – 18 juli
Plats: Lekia, Askersund
Arrangör: Lekia

Sommarboken för dig som är 6-18 år
Låna och läs 5 böcker under sommarlovet så får du en bok i gåva från biblioteket! Kom till Askersunds
bibliotek och hämta ditt sommarbokshäfte.
Datum: 15 juni – 24 augusti
Plats: Askersunds bibliotek
Arrangör: Askersund bibliotek

Skattjakt
Missa inte ICA Torghallens skattjakt! Håll utkik efter mer information på ICA Torghallens Facebook och
Instagram sidor.
Datum: 6 och 9 juli
Plats: i Askersund med omnejd – kolla på Ica Torghallens facebook sida
Arrangör: Ica Torghallen
www.visitaskersund.se/barnveckan

Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom, var noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Riskgrupper
avråds att delta.

Skogsmulles Naturstig på Borgmästarholmen
Välkommen till Skogsmulles Naturstig på Borgmästarholmen!
En stig runt Borgmästarholmen där Skogsmulle placerat ut olika uppdrag längst med vägen, samtidigt
som han lär ut saker om naturen. Start: Borgmästarholmen, ovanför serveringen.
Datum: hela sommaren
Plats: Borgmästarholmen, Askersund

Spela minigolf
Upplev roliga stunder med din familj eller vänner på minigolfbanan på Harge Camping eller
Husabergsuddes Camping.
Datum: hela sommaren
Plats: Harge Camping, Harge eller Husabergsuddes Camping, Askersund

Spelet om allemansrätten
Vad kan du om vår allemansrätt? Naturvårdsverket har tagit fram 17 kluriga frågor där du kan
testa dig själv. Frågorna finns att hämta i Turistinformationen i hamnen.
Datum: v. 28 – 32
Plats: hämtas i Turistinformationen i hamnen.
Teckningstävling
Kom in till Bok & Papper vid torget i Askersund och rita en teckning, lämna in teckningen och tävla om
fina priser! Vinnarna utsedds och meddelas senast den 10 augusti.
Datum: 6 juli – 8 augusti
Plats: Bok & Papper, Torgparken, Askersund
Arrangör: Bok & Papper

Tipspromenad för barn
Hämta din tipskupong på VisitAskersunds Turistinformation i hamnen och gå tipspromenad i Askersunds
mysiga stad! Turistinformationen har öppet kl 9-19.
Datum: 6 juli – 9 augusti
Plats: Askersund

Tomatgodis från Karintorpstomater
Tänk att det finns nyttiga lördagsgodis! Har du smakat på Karintorps tomater? De är minst lika goda
som lösgodis. Prova Askersunds närodlade och obesprutade tomatgodis!
Tomaterna finns att köpa i Karintorps gårdsbutik i Åsbro.
Datum och tid: hela sommaren, kl. 10.00 – 19.00
Plats: Karintorp, Åsbro

”Upplev Askersund med barn” – inspirerande programblad för dagsutflykter
Följ med på spännande dagsutflykter som leder dig till olika platser i Askersunds kommun.
Programmens innehåll är barnvänliga och en lagom mängd för en trevlig och mysig dag med familjen.
Programbladen finns att hämta i Turistinformationen i hamnen eller på hemsidan
www.visitaskersund.se under Göra – Dagsturförslag.

Upptäck sockerdrickaträdet vid Stjernsunds slott
Visste du att det finns ett sockerdricka träd nära Askersund? Det står i slottsparken vid Stjernsunds
slott och väntar på ditt besök!
Passa på att fika i Slottscaféet som ligger intill trädet, köp med en glass eller bred ut picknickfilten på
gräsmattan i parken.
Datum: hela sommaren
Plats: Stjernsunds slott, Askersund
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Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom, var noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Riskgrupper
avråds att delta.

Upptäck teknik med Komtek
Kom och upptäck teknik med Komtek! Tillsammans experimenterar ni, löser tekniska utmaningar och
låter fantasin ta över.
Tid: 3 juli, kl 10.00-13.00
Plats: Sjöängens foajé, Askersund
Arrangör: Komtek Örebro
Sponsras av Zinkgruvan Mining.

Zinkgruvans Gruvmuseum
Besök Zinkgruvans Gruvmuseum och se allt spännande som handlar om gruvan och dess historia!
Gammal utrustning, gamla fordon och många fina gamla bilder. Varför inte ta en tur med gruvtåget
genom Tomteberget, efter spåret står dem gamla gruvmaskiner och en del överraskningar för barnen.
Under Barnveckan (6-9 juli) bjuder Zinkgruvan Mining alla barn upp till 15 år som besöker museet på
dricka och bulle.
Datum och tid: 22 juni – 7 augusti, måndag - fredag kl. 10.00 – 16.00
Plats: Knalla Gruva, Zinkgruvan

Åk med minitåget mellan Hamnen och Hembygdsgården
Ta en tur med Askersunds egna minitåg genom staden upp till vår vackra Hembygdsgård och/eller
tillbaka. Avgångstiderna sitter på skyltar i hamnen och finns att hämta i Turistinformationen i hamnen.
Datum: 22 juni – 16 augusti
Plats: avgår från hamnen och Hembygdsgården

Erbjudande under Barnsommaren
Askersunds skoshop: 30% på barnskor (gäller ordinarie priser). Gäller 611 juli.
Bok och Papper: 20% på alla barnböcker. Gäller 20 – 25 juli.
Bok och Papper: Pippi 75 år firar vi med 20% på alla Pippi produkter som
spel, böcker och pysselgrejor. Gäller 27 juli – 1 augusti.
Europa Mode: 30% på barnkläder. Gäller 6 – 11 juli.
Ica Torghallen: bjuder alla barn i målsmans sällskap på isglass i
förbutiken. Gäller 6 – 11 juli.
Lekia: 20% på barnkläder (på ordinarie pris). Gäller 6-11 juli.
Peters Glasscafé: Gratis strössel eller topping till alla barn som köper
glass. Gäller 6 – 11 juli.
En Trappa Upp: Barnbuffé för 49kr, inklusive dryck (gäller barn upp till
12 år). Gäller 6 – 11 juli.
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Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom, var noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Riskgrupper
avråds att delta.

Tryggt, enkelt och säkert – i år behöver du biljetter till vissa aktiviteter
För att skapa trygga och trevliga aktiviteter har vi detta år infört platsbokning till vissa av
arrangemangen, som du kan boka till ett lågt självkostnadspris. Abigo Medical AB bjuder på 10kr per
biljett, som besökare betalar du alltså bara 5kr för en aktivitet.
Därför behöver du en biljett
Vi följer Myndigheternas rekommendationer och föreskrifter pga Covid-19. För att kunna säkerställa att
det inte blir fler än tillåtna 50 personer samtidigt vid en aktivitet så säljs biljetter till vissa aktiviteter.
Läs noga vid bokning av de enskilda aktiviteterna vad och hur många personer biljetten gäller till.
Detaljerad biljettinfo för de enskilda evenemangen:
Varje biljett gäller för ett barn och en medföljande vuxen. Ingår t.ex. två barn och en vuxen i
sällskapet behövs två biljetter.
Undantag:
Bibliotekspyssel - en biljett gäller för ett sällskap per pysselbord (max. 4 personer).
Padel - du bokar tid för två spelande personer/biljett
Biljetterna släpps den 22 juni kl. 13 och du bokar de eller köpet de över disk i Turistinformationen i
hamnen, på Bok & Papper i Askersund eller på nätet: https://www.nortic.se/dagny/event/27549
OBS! Promenadteatern och Lerbäcks labyrint har egen biljettförsäljning med egen priskategori.
Om en aktivitet inte är fullbokad i förväg går det bra att köpa en biljett på plats.
Vi ber er att respektera att vissa aktiviteter kan bli fullbokade. I dessa fall är det viktigt att ni inte
uppsöker aktivitetsplatserna, detta för allas säkerhet. För att undvika köbildning är du välkommen till
respektive aktivitet strax innan utsatt tid.
Kom ihåg att vara noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Stanna hemma vid symptom
och överväg att inte delta om du är i riskgruppen.
Välkommen till en oförglömlig hemester med barnen i Askersund!

Sammanställningen har uppdaterats 2020-07-03 kl. 16.30
Med reservation för ändringar eller feltryck.
Alla aktiviteter sker på egen risk, föräldrarna ansvarar för sina barn.
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Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom, var noggrann med handhygien och håll avstånd till varandra. Riskgrupper
avråds att delta.

