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Fritid LSS Ystad  
Verksamheten riktar sig till personer med funktionsvariation enligt LSS och SoL i 

Ystad kommun.   
  

Fritidens uppdrag är att skapa möjlighet till en aktiv fritid. I aktivitetsbladet hoppas 

vi att du ska finna roliga och intressanta aktiviteter som passar just dig.   
  

Vi samarbetar med studieförbund, föreningar, habilitering, organisationer och 

kommunala verksamheter i Skåne.   
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INFORMATION KRING AKTIVITETER  

För att allt ska fungera bra vill vi att du först läser igenom informationen ordentligt.   
  

Anmälan:   

När du anmäler dig skall du uppge namn och vilket boende det gäller. Anmäl dig 

senast sista anmälningsdagen. Uppge om du är rullstolsburen.  Planera din 

fritid och ta gärna hjälp av någon du känner.   
  

Tid:   

Under varje arrangemang står tiden för aktivitetens längd. Restiden till aktiviteten 

är inte inräknad.   
  

Mat:   

Är du vegetarian, livsmedelsallergisk eller i behov av annan kost måste du anmäla 

detta vid bokningen.   
  

 

Inställd aktivitet:   

Vid för få anmälningar kan Fritid LSS besluta att inte genomföra aktiviteten.   

  

 
 

Avbokning:   

Det är viktigt att du avbokar dig om du inte kan följa med på aktiviteten. Kom ihåg 

att avboka er via mejl eller på mobilen, svarar vi inte kan du prata in ett 

meddelande. Du måste avboka dig 5 dagar innan på stora aktiviteter annars är 

det upp till krögaren att ta beslut om du måste betala för maten krögaren beställt 

in på grund av för sen avanmälan.  

Vid avhopp av en aktivitet där det förköpts biljett till exempelvis fotboll eller 

hockey, eller material till någon aktivitet kan du bli ersättningsskyldig för biljetten 

om du eller Fritid LSS inte hittar någon ersättare.   
  

 

Anmälan   
 

 
  

  
           YSTAD         

               

             Herman Johansson        

             Mobil: 0766 - 074   724   

             herman.johansson@ystad.se      

          

        

mailto:herman.johansson@ystad.se


 Aktiviteter 
 

  

ONSDAG   
          

Mötesplats Grunden   
 

Start: Den 18/1 klockan 18-20 varannan vecka  

 

Adress: Aktivitetshuset, Hyllegatan 14 i Ystad.     
  

Kontaktperson: Eva Åkesson 0769–431201 

Arrangör: Grunden SÖSK och Fritid LSS Sydöstra Skåne  
 

 

 

 

TORSDAG  
  

Bowling, Ystad  
    

Start: 12 Januari – 27 april 

Varje Torsdag klockan 16.00-17.00 

Adress: O’learys, Fridhemsgatan 27, Ystad  
 

Kontaktperson: Herman Johansson 0766-074 724  

Arrangör: Fritid LSS 

 

 

 

 

 

 

 



                 Friskis och Svettis 

 

Kom ner och svettas och träna gympa med Friskis härliga ledare. 

Här får du komma ner och ta slut på all din energi igenom gympa.  

 

Här behöver du inte anmäla dig utan det är att gå ner till Friskis och bli 
medlem 

 

Varje onsdag mellan 16.15 – 17-15 

 

Adress : Industrigatan 13, 271 39 Ystad 

 

Kontaktperson : Herman.johansson@ystad.se  

 

Kostnad : terminsavgift 0kr  

Medlemsavgift : över 19 år 200kr 

Medlemsavgift : under 19 år 100kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Herman.johansson@ystad.se


 

Grunden Sydöstra Skåne   

Grunden är till för dig med en intellektuell 
funktionsvariation. Grunden är en politiskt obunden 
förening, där det är du som är med och bestämmer. Man verkar för 
delaktighet, medbestämmande och inflytande, samt dina 
rättigheter och skyldigheter i samhället. Framför allt ska du ha kul i 
föreningen.   
  

Aktiviteter som är samordnade med Fritiden LSS är för både 

medlemmar och icke medlemmar. Aktiviteter som Grunden anordnar 

själva är bara för medlemmar. 

 

Hänvisar till grundens hemsida 

 

www.grundensosk.se   

 

Grunden   
Adress: Aktivitetshuset Hyllegatan 14, Ystad   
Medlemsavgift: 90 kr   
Stödmedlem: 90 kr   
Bankgiro nr: 474-4777   
Swish: 123 064 24 96  
Kontakt: Eva Åkesson 0769–431201 
Mail: grunden.sosk@hotmail.com   
  

Grunden består av en styrelse och dess medlemmar c:a 90 personer. 

Vi har styrelsemöte varje månad och medlemsmöte två gånger om år. 

Till vår hjälp har vi coacher som stöttar i aktiviteter.    
  

 

 

 

 

http://www.grundensosk.se/


Aktivitet den 18 januari: Projekt ”Delta tillsammans” Olika ämnen fyra gånger 

framåt. Vad hjälper mot stress? Mat: Varma smörgåsar, grönsak, dricka och 

kaffe/the 

Aktivitet den 1 februari Projekt ”Delta tillsammans” Mat: Kokt korv med bröd, 

tillbehör, dricka, kaffe/the 

Aktivitet den 15 februari Projekt ”Delta tillsammans” Mat: Lasagne, grönsak, 

dricka och kaffe/the 

Aktivitet den 1 mars Projekt ”Delta tillsammans” Mat: Soppa, smörgås, grönsak, 

dricka och kaffe/the 

Aktivitet den 15 mars Douglas Andersson Grunden berättar om uppsökande 

verksamhet för fysiska aktivitet. Mat: Varma smörgåsar, grönsak, dricka och 

kaffe/the 

Aktivitet den 29 april ”Vi målar i olika material” Mat: Kokt korv med bröd, 

grönsak, dricka och kaffe/the 

Aktivitet den 12 april Bingo Mat: Lasagne, grönsak, dricka och kaffe/the 

Aktivitet den 26 april Tipsrunda om våren Mat: Soppa, smörgås, dricka och 

kaffe/the 

Aktivitet den 10 maj Planerar för nästa Mötesplats i Lunnarp, ge förslag på 

aktiviteter som ni vill prova på 

Aktivitet den 24 maj. Vi träffas på Lunnarp IP. Ni som vill åka tåg får tid av oss 

och ledare åker med dit och hem. Adress vid färdtjänst: Lunnarps IP, 

Kverrestadsvägen 23, 273 96 Tomelilla. Vi har olika uteaktiviteter, Visar lokaler, 

utemiljön och Grundens kontor med mera. Mat: Grillad korv med bröd, 

tillbehör, dricka, kaka och kaffe/the 

 

 

Välkommen  

Grunden Sydöstra Skånes styrelse 

Frågor Coach Eva Åkesson eva.akesson56@gmail.com eller 0769–431201 

mailto:eva.akesson56@gmail.com


                                     FEBRUARIDISCO! 

När: fredagen den 17 februari 

Var: Folkets park i Sjöbo 

Hur: Klockan 18.00-22.00. Insläpp från 17.00 

Pris: 200 kronor för mat: Köttfärslimpa, potatis, sallad, gräddsås med 

tillbehör, en dricka, kaffe och bakelse och DJ Maffe.  

Betala senast den 6 februari till Bankgiro 474–4777 eller swish 

123 064 24 96. Skriv namn, mobilnummer eller mejl som avsändare 

Har du ingen möjlighet att betala i förskott betala med jämna pengar 

i kassan. Personalen kan lämna fakturaunderlag i kassan med 

fakturaadress och referensnummer. 

 

Välkommen Sjöbo Kommun, LSS Fritidsgruppen      

Eva Åkesson 

Fritidskonsulent 

Sjöbo Kommun 

073–0959571 eller eva.akesson2@sjobo.se  

mailto:eva.akesson2@sjobo.se


                                    TEMAFEST – glitter 

 

    Ha något glittrigt på dig,  

sminka dig med något glittrigt.  

Vi kommer att glittra 

tillsammans, och dansa till era 

favoriter med hjälp av Spotify. 

Du är välkommen utan glitter 

också. 

 

När fredagen den 17 mars 

Tid Klockan 18:00-21:30. Insläpp från 17:00 

Plats Teaterhallen, Folkets park i Tomelilla 

        Östergatan 21 

Mat  Festgratäng – fläskfilé med krämig sås med lök, svamp, bacon 

och chips. Till det en mixad grönsallad, en dricka, kaffe/te och 

äppelkaka med vaniljsås. 

Pris 230 kronor 

Anmälan  Senast den 6 mars till Christina Rohlin 0709-958411 eller 

fritidenlss@tomelilla.se. Ange ev matallergi. 

Betalning       Betala senast den 6 mars till Bankgiro 5346-0465 eller 

 Swish 123 062 4981  

 Skriv kommentar på din betalning: Temafest 17/3 och ditt namn. 

 Har du ingen möjlighet att betala i förskott, betala med jämna pengar 

i kassan.  

 Personalen kan lämna fakturaunderlag i kassan med fakturaadress 

och referensnummer. 

Välkommen Tomelilla kommun /Christina Rohlin 

mailto:fritidenlss@tomelilla.se

	Innehåll
	Sida
	Anmälan
	Aktiviteter
	ONSDAG
	Mötesplats Grunden
	Arrangör: Grunden SÖSK och Fritid LSS Sydöstra Skåne


	TORSDAG
	Bowling, Ystad




