
 

 

 

 

Hej! 

Nu har det nya läsåret pågått en stund och en förhoppning om att vi kan återgå till en mer normal 

verksamhet. Det betyder också att vi öppnat ungdomshuset Kuben.  

Kuben är en fritidsgård som är öppen för barn och ungdomar från åk 4 – 18 år. Öppettiderna är: 

Åk 4-6 14.00-17.30 

Åk 7-18 år 16.00-20.00 

De äldre besökarna, åk 7- 18 år, har ett eget rum där de är fram till kl 17.30 då de yngre besökarna 

går hem.  

Kuben är en öppen fritidsgårdsverksamhet vilket innebär att man inte anmäler sig, utan kommer när 

man vill och går när man vill. Vi har personal på plats hela tiden men personalen har inte 

tillsynsansvar och inte heller ansvar för besökarnas tillhörigheter. Vi prickar av antal besökare på 

fritidsgården, men vi tar inte namn och dylikt. 

På Kuben kan man ”hänga” och umgås med sina vänner, eller bara sitta och ta det lugnt för sig själv. 

Det finns pingisbord, tv-spel, biljard, pyssel och sällskapsspel. Vi har varje dag minst en ordnad 

aktivitet som kan vara idrott och lekar, skapande, musik, dans, bakning, vildmarksaktiviteter, 

utflykter och mycket annat. Vi erbjuder läxhjälp varje dag, vilket har varit både populärt och bra för 

dem som använt sig av den.  Besökarna får själva komma med önskemål som vi i så hög utsträckning 

som möjligt försöker tillmötesgå. Vi har även gårdsråd med jämna mellanrum där besökarna får 

möjlighet att vara med och bestämma aktiviteter, regler och annat. 

Alla aktiviteter på Kuben är avgiftsfria. Vi har dock en kiosk där man kan handla. Där säljer vi toast, 

panpizza, frukt och mellis. Mellis är yoghurt och smörgås och det kostar 10 kronor. Man kan betala 

med kontanter eller swish. Om barnen har swish behöver man ha godkänt att de kan betala till 

företag och organisationer för att det ska fungera att betala hos oss.   

Information om vad vi har för aktiviteter på Kuben får man antingen genom att besöka Kuben eller 

genom att följa Kubens instagramkonto. Vi heter kuben.ungdomshus på instagram. 

Är man nyfiken på vår verksamhet eller har frågor får man hemskt gärna komma förbi på besök eller 

höra av sig till. 

Kuben 0582-685123 

Jonathan Lassila, verksamhets ansvarig för fritidsgården, jonathan.lassila@hallsberg.se 0582-685512 

Anna Björkman, fritidskonsulent, anna.bjorkman@hallsberg.se 0582-685338 
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