
 
Hej! 
 
Har din förening, organisation eller institution en aktivitet för barn och unga under 
höstlovet? Höstlovet infaller vecka 44 (och en del program startar helgen i veckan före, alltså 
23 oktober till 1 november), och för att kunna ge en bra överblick över höstlovets aktiviteter 
sammanställer Varbergs kommun ett digitalt program på www.varberg.se/lov.  
Lovprogrammet marknadsförs sedan genom bland annat nyheter på kommunens webbplats, 
pressutskick, affischer, sociala medier och utskick till skolor. Alla arrangörer tar också ett 
gemensamt ansvar för att marknadsföra lovprogrammet i sina egna kanaler.  
 
Gratis hallhyra dagtid under lovveckan 
För stimulera fler föreningar att ordna aktiviteter för lovlediga barn och unga har kultur- och 
fritidsförvaltningen öppnat upp möjligheten att använda lokaler och planer utan kostnad. 
Erbjudandet gäller alla vardagar vecka 44 under förutsättning att föreningen arrangerar 
öppna, gratis aktiviteter i form av ”prova-på”, det vill säga inga ordinarie träningar. Hör av er 
till varbergdirekt@varberg.se för mer information och bokning, ange ”höstlovsaktiviteter” i 
ämnesraden på mejlet. 
 
Vill ni vara med? 
Lägg in aktiviteten i formuläret på vår hemsida senast söndag 11 oktober för att komma med i 
lovprogrammet. Du hittar formuläret genom att gå in på www.varberg.se/lov och klicka dig 
vidare. Om er aktivitet läggs in efter deadline den 11 oktober kan vi inte garantera plats i alla 
program och marknadsföringsinsatser, men programmet på varberg.se fylls på löpande. 
Beskriv er aktivitet utförligt. Ange exempelvis eventuella åldersgränser, om man behöver 
föranmäla sig eller om man ska man ha med sig något speciellt.  
 
Kan alla delta i aktiviteten? 
Glöm inte att uppge ifall aktiviteten fungerar för barn och unga med funktionsvariationer,  
till exempel om lokalen är tillgänglighetsanpassad, och om aktiviteten sker i stor eller liten 
grupp. 
 
#lovivarberg 
Använd hashtaggen #lovivarberg när ni själva marknadsför era aktiviteter. Ett annat tips för 
att nå många är att ni som har en Facebook-sida för er förening/organisation skapar event 
för er aktivitet. Avsluta gärna era inlägg med frasen ”På varberg.se/lov hittar du hela 
höstlovsprogrammet”. 
 
 
Tillsammans skapar vi ett roligt höstlov för barn och unga i Varberg! 
 
 
 
För mer information och frågor kontakta: 
Sonny Enell, producent för scen och program barn, Varbergs kommun 
E-post: sonny.enell@varberg.se 
Telefon: 076-899 57 11 


