
Adress  
LSS Funktionsstöd- Fritid 

När du ska anmäla dig 
ring eller maila till: 

Adress: 
Linköpings kommun 
LSS Funktionsstöd/Fritid 
581 81 Linköping 
 
Besöksadress:  
Hertig Karlsgatan 5A  
 

Linköpings kommun 
Leanlink—LSS Funktionsstöd 
Hertig Karlsgatan 5A 
581 81 Linköping 
Telefon 013—20 60 00 (vx) 

Månadsprogram 
September 2021 Fritidskonsulent 

 

Ingela Andersson 
013-206707  
mail: inande@linkoping.se 
 
Fritidskonsulent 

 

Ulf Melin 
013-206733 
mail: ulfmel@linkoping.se 



   Kvällsverksamheten, 
       Gasverket!              
          Välkomna till en ny termin på Kvällsverksamheten på onsdagar i                                   
           dagligverksamhetslokaler i Johannelund, Skogslyckegatan 18C. 

 

              Vi ändrar öppettiden till kl. 18.00-20.00! 
 
     Under höstterminen kommer vi ha anmälan till kvällsverksamheten för att                          
     undvika att vi blir för många i lokalen.  
 
     Du kan bara anmäla dig för en månad i taget, för så många som möjligt                               
     ska ha en chans att besöka oss. 
 
    Anmälan till Fritiden senast 15 september, du får besked senast  
    17 september till vilken eller vilka kvällar du fått plats.  
 
    Jag meddelar dig via telefon, så lämna telefonnummer vid anmälan. 
 
     Du kan inte komma förrän du fått en bekräftelse från Fritiden på att du fått en plats. 

 
     Anmälan till: Ingela  tele: 013-206707 mail: inande@linkoping.se 
                               Ulf  tele: 013-206733 mail: ulfmel@linkoping.se 
 
                                                                                                                                          

—————————————PROGRAM—————————————    

  
22 sep   Bingo  
 
29 sep   Trubadur 
 
           Observera nya öppettiderna och att det är anmälan 
 
Tänk på att före kl:17.30 finns ingen personal på plats  
som kan ta emot besökarna. 
 
Har du frågor eller synpunkter om verksamheten tag då  
gärna kontakt med mig, Ingela Andersson på tele: 206707 
eller maila: inande@linkoping.se 
 
Hälsningar 
Ingela Andersson 
 

Hej! 
 
 

Äntligen kommer det ett månadsprogram,  
förstår att ni väntat och undrat när vi hade 
tänkt höra av oss igen. 

 

Vi hoppas ni har haft en bra vår och sommar, även om det har 
vart lite annorlunda utan danser, resor och andra aktiviteter. 

 

Nu startar vi upp våra verksamheter lite i taget. 

 

Fritidskatalogen har ni redan fått och många har redan           
anmält sig till idrotts grupperna och andra kvällskurser. 

 

Vi börjar med att starta upp kvällsverksamheterna                        
Gasverket och Berget nu i september och hoppas                          
att vi snart också kan erbjuda danser, musikcaféer                                
och andra aktiviteter. 

 

 
Hälsningar! Ingela och Ulf 

    KOMVUX 
         som särskild utbildning.  

 
 

 
    Har du funderat på att gå i skolan? Att studera som vuxen är roligt.  

 

Utbildningen är för dig som vill förbättra  
eller komplettera din tidigare utbildning. 

 
”Googla” in på ”komvux som särskild utbildning Linköpings kommun” 

        Där kan du läsa mer om vilka kurser vi har. 
 

Vi finns på Anders Ljungstedts gymnasium.  
Hus N, ingång vid Östra entrén    
 
Har du några frågor kontakta: 

Johan Olanders    013/207637    johan.olanders@linkoping.se                                                                                          
Lena Björlingh      076/1336514  lena.bjorlingh@linkoping.se                                                                       
Carina Lindholm   0730/485249  carina.lindholm@linkoping.se   

Följ oss också  
på Instagram 
 
 
 
SUVLINKOPING 
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