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Äggjakt 
För dig som går i grundskolan! 

På Markaryds bibliotekets hemsida 

bibliotek.markaryd.se 

Finns det åtta stycken ägg gömda.  

På äggen finner ni en bokstav som 

bildar ett ord.  

 

Skicka ordet till 

thomas.wiking@markaryd.se  

och delta i utlottning av böcker. 

 

Vill ni hellre leta på Markaryds 

biblioteket så finns bilder av  

äggen där? 

 

Kontakt: Thomas Wiking,  

tel. 0433 – 721 06 

Arrangör: Markaryds bibliotek 

Tipsrunda 
För dig som är mellan 8–12 år. 

Strömsnäsbruks bibliotek 

 

Passa på att gå en tipsrunda i 

Strömsnäsparken tävlingen är 

öppen måndag - torsdag 

 

Kom in och hämta din svarslapp 

på biblioteket under öppettid. 

 

Svaret lägger du i vårt bokinkast  
när du vill. Bokpris lottas ut. 
 
Kontakt: Ann Hanzon 
tel. 0433 – 722 03 
Arrangör:  
Strömsnäsbruks  
bibliotek 

Påsklovslekar i norr 

måndagen 6 april. För dig upp till åk 4. 

kl. 13:00 – 15:00. 

Samling utanför pumptrackbanan, Strömsnäsbruk. 

Kläder efter väder. 

Kontakt: Patrik Persson, tel. 070 – 66 21 516 

Arrangör: Fritidsgårdarna, Markaryds kommun 

mailto:thomas.wiking@markaryd.se


 

 

   

 

  

 

  

  
 

 

 

Påsklovslekar i söder 

torsdagen 9 april 

För dig upp till åk 4. 

 

kl. 13:00 – 15:00. 

Samling Overground i Markaryd. 

 

Kläder efter väder. 

 

Kontakt: Mikael Strandberg 

tel. 070 – 542 64 30 

 

Arrangör: Fritidsgårdarna  

Markaryds kommun 

 

GPS Karta 
tisdagen 7 april - Strömsnäsbruk 
onsdagen 8 april - Markaryd 
 
Med start mellan kl. 13:00 – 14:00 
 
Samling utanför fritidsgårdarna 
Hålan respektive Overground. 
 
För dig från åk 4 och uppåt 
 
Mobil behövs med någon form av 
karttjänst så som google maps 
 
Kläder efter väder 
Kontakt: Suzann Gustson  
tel. 073 – 95 11 439 
 
Arrangör: Fritidsgårdarna  

Markaryds kommun 

Markaryds Padelcenter 

Måndag – torsdag  

mellan kl.08:00-15:00 

spelar du endast för 120 kr  

per timme. 

 

Bokning gör du på  

tel. 070 – 20 04 843 

 

Kontakt: Kim Frank, 

info@markarydspadelcenter.se 

Arrangör: Markaryds Padelcenter 

mailto:info@markarydspadelcenter.se


 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

Markaryds Hembygdspark 

Från skärtorsdagen 9 april till  
13 april annandag påsk så kommer 
Hembygdsparken vara öppen för 
allmänheten.  
 

Ni får leta efter påskägg och 
påskharens dörrar.  

Ta gärna med er en picknickkorg 
och stanna en stund.  
 
Men visa hänsyn och håll 
avståndet till varandra.  

Ladda gärna ned en app  
som kan läsa QR-koder.  

Obs: Ingen personal  
kommer närvara  
under evenemanget. 

Kontakt: Mimmi Persic, 
mimmipersic@gmail.com 
Arrangör: Markaryds 
Hembygdspark 

 

Hannabadet 
måndag 6 april kl.11:00 – 15:00 

tisdag, onsdag o torsdag kl.11:00 -17:00 då leksakerna är framtagna.  

 

Övriga tider www.markaryd.se Alltid badvakt i tjänst. 

 

Entré: Vuxna 35 kr, Barn/ungdom 6–18 år 20 kr,  

Barn 0–5 år gratis i badande vuxens sällskap. 

 

 
Bowling  

Special för skolungdomar 

upp till åk 9. 

måndag 6 april kl.13:00 -16:00 

onsdag 8 april kl.13:00 - 16:00 

 

Specialpris 

75 kr per bana och timme! 

 

Boka tider kan göras på tel. 

0433 – 122 10 samt via online 

bokningen på 

markaydsbowling.se 

 

Kontaktperson: Joakim Back 

tel. 0433 – 122 10 

Arrangör:  

Markaryds bowling 

 



 
 
 

                                                                                                                               

                                                                                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markaryds bio 
 

Boka din egen film under 

lovet. 

www.laganbio.se 

 

Påskkul 

Kultur o fritid lottar ut 1st biobiljett, 1st 

badbiljett samt 1st valfri ungdomsbok. För 

att vara med i utlottningen behöver du endast 

svara rätt på tre frågor. 

1. Från vilket land kommer påskmusten? 
1. Norge  
x. Österrike  
2. Sverige 

 

2. Hur många ägg äts i Sverige  

    under påskveckan? 

1.  9 miljoner  

x. 27 miljoner  

2. 64 miljoner  

 

3. Påskön är känd för sina stenstatyer.  

    Ön tillhör Chile. I vilket hav ligger den? 

1. Atlanten  

x. Stilla Havet  

2. Indiska oceanen 

 

Skicka in ditt svar till 

krister.edvardsson@markaryd.se  

Uppge namn, adress, postnr. 

 

Senast måndagen 13 april.  

Vinnarna presenteras på mupi.se  

onsdagen 15 april.  

 

Lycka till!  

 

 

 

 

Mupi.se  
 
 

Ansvarig utgivare  
Markaryds kommun 

Kultur o fritid 

Box 74 

285 22 Markaryd 

0433 – 720 53, 721 03 

 

 

Viktigt! 

Följ hela tiden dagsaktuell 

information om 

Coronaviruset på  

Markaryds kommuns 

hemsida. 

www.markaryd.se 

mailto:krister.edvardsson@markaryd.se

