
21 juni–3 september 2022
Välkommen till en sommar med fokus på  
hälsa och rörelse – för alla åldrar

GÖSJÖN CAMPING OCH BAD
Gösjön ligger 2 km norr om Berga med särskild 
cykel- och gångväg från samhället. Gösjöbadet har 
ett hopptorn, badbryggor med handikappramp, 
kiosk- och campinganläggning med ett nytt 
servicehus med toaletter, duschar och kök. Här 
finns också tennisbana och minigolfbana. 

Vill du spela tennis?
Boka bana via Berga tennisklubbs onlinebokning, 
www.bokatennis.nu/bergatk.

Tennisskola
Berga tennisklubb arrangerar tennisskola  
vecka 26. Läs mer på www.bokatennis.nu/bergatk.  

Dags för en simtur?
Kom till Gösjöns badplats och simma när du vill. 
Badet är alltid öppet.  

Simskola
Den 27 juni-8 juli (ej 2-3 juli) är det simskola. 
Gruppindelning med tider får du via mejl eller 
sms vecka 25.

Avgift: 250 kr per person för den som är skriven i 
Högsby kommun, 500 kr per person för den som 
är skriven i en annan kommun. Maxtaxa för 
familjer från Högsby kommun är 500 kr. 

Betalning sker till Högsby kommun via 
bankgironummer 855-3307 eller Swish till 
1232014686. Ange ”Simskola” samt barnets 
namn och personnummer. 

Kontaktperson: Maggan Drottman,  
070-210 09 87

BERGA SAMHÄLLE
Grillfest 
Välkommen till den traditionella grillfesten den  
21 juni kl. 17.00 vid Coop-butiken.  

Föredrag
Vad är god existentiell hälsa enligt WHO:s definitioner?

Med Maria Åkesson, församlingspedagog, 
Huskvarna

Tid: 27 augusti kl. 15.00  
Plats: Missionskyrkan, Berga

Om hälsoknölen potatis! Det blir tipsrunda i butiken, 
information om potatisens nyttigheter med mera!

Med Elisabeth Axelsson, företagare från  
Axelsson Stora Aby

Tid: 30 augusti kl. 10.30 
Plats: Coop-butiken, Berga

Prova på att vara scout
Är du nyfiken på vad en scout gör? Prova och  
se om det är något för dig. Från 7 år. 

Tid: 21 augusti kl. 16.00 
Plats: Missionskyrkan, Berga

SOMMAR 
PROGRAM I

BERGA
STATIONS 
SAMHÄLLE

SOMMARPROGRAM I BERGA STATIONSSAMHÄLLE

Fler aktiviteter hittar du på nästa sida!

Har du några frågor eller önskar mer  
information om sommarprogrammet är du  
välkommen att kontakta Högsby Turistinformation. 

Telefon: 0491-291 59
E-post: turism@hogsby.se
Öppettider: Måndag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-16
Adress: Storgatan 17, Högsby



BERGA IDROTTSPLATS
Utegym och elljusspår
Vid Berga idrottsplats i norra delen av samhället finns 
det ett välutrustat utegym och elljusspår.

Orientering
Från och med 5 juni finns det fasta kontroller för  
motionsorientering på Dotemobergskartan.  
Motionskartor finns i vindskyddet i anslutning 
till elljusspåret vid Berga SOK:s klubbstuga på 
Trädgårdsgatan 37.

BERGADAGEN & KONST VID SPÅRET 
Lördag den 3 september kl. 10.00-14.00 händer det 
mycket i Berga. Varmt välkommen! 

Bergadagen
• Öppet hus på Bergaföretag
• Café Bergabacken har servering
• Berga Blås spelar
• Bergaloppet för barn 
• Försäljning, lotterier och bakluckeloppis
• Berga Bio visar familjefilm

Konst vid spåret, Berga stationsområde
Stationshuset, Berga Lokstall och Kalmar-Berga 
järnväg firar 125 år!

• Utställning av barn på Skyttefälla skola
• Kulturhistorisk utställning om 

järnvägsknutpunkten Berga
• Konstutställning
• Visningar
• Åk Bergarundan med Lionståget och upplev 

Berga stationssamhälle
Håll utkik efter program för Bergadagen och  
Konst vid spåret efter sommaren. 

Gympa, yoga och dans
Måndagar kl. 18.00-19.00, vecka 26-31. För alla åldrar.
v. 26  Mixgymnastik
v. 27  Yoga
v. 28  Dansmix
v. 29  Mixgymnastik
v. 30  Yoga
v. 31  Mixgymnastik
Instruktörer: Anne Kängström (yoga),  
Liselotte Lind (yoga), Gunilla Eskilsson (mixgymnastik), 
Tess Petersén (dans)

Ta gärna med: 
• bra kläder och skor att röra dig i och en 

vattenflaska.
• Mixgymnastik: liggunderlag 
• Yoga: liggunderlag, filt och liten fast kudde. Har du 

svårigheter att komma ner på marken? Ta med dig 
en stol/pall att göra övningarna på eller kontakta 
Anne Kängström på 070-53 28 547 för att låna 
(begränsat antal).  

Plats: samling kl. 18.00 vid receptionen på  
Gösjöbadets camping (Gösjön 317, Berga)

Ingen anmälan krävs och det är gratis att delta.

Lövhällängs aktivitetsrunda
Aktivitetsrundan är en rörelseslinga på 1,8 km med 
12 olika skyltar. På varje skylt finns det olika övningar 
som passar hela familjen! Starta vid Ängsgatan där 
gång- och cykelvägen börjar vid Gösjön. Läs mer på 
www.traningilivet.se. 

Aktivitetslåda
Vid Gösjön finns det en aktivitetslåda med redskap till 
olika lekar, till exempel mjukbollar med mera. 

Boklåda
Läs böcker i sommar! Biblioteket erbjuder böcker för 
utlån i bokskåpet på Gösjöns camping. Välkommen att 
låna och läsa garanterat bra böcker från Kulturrådet.

Musikkvällar
Musikkvällar vid Gösjön om vädret tillåter. Håll utkik 
efter affischering vid badet. Bland annat spelar Topline 
den 15 juli kl. 19.00-23.00.


