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Mars 2016

Dags att släppa några nya bilder för året 2016. Härmed så får ni läsare en närmare insyn i olika
aktiviter som kan hinnas med under vistelse dagarna på korttidsboendet.
Bildkavalkad, med olika motiv från januari till mars månad.

Aktivitet med bl.a gräddning utav årets första lunch. Plättar med bacon i Januari.

Och i kalla februari så vara det läge för att baka semlor till efterrätt. Semlorna smällde några i sig
efter middagen.

Ett populär aktivitet är laser-game i Bodenfortet.

Action scener som utspelade sig i Bodenfortet en kall Januari helg.

Grill aktivitet på Södra hamn.

En aktivitet i Februari var att våra ungdomar besökte Coop Arena. Heja på LHF hockeys dam och
herr lag.

Man kan gå på en lång promenad till ex till Teknikens Hus. Det gjorde några ungdomar. Där dem
aktiverade sig med olika aktiviter under ett par timmar. Man testade på typ olika nivåer för vuxna
som för yngre. Åka spark på isbanan när vädret tillåter är ju också en kul aktivitet.

Målvakt test. Hur snabb är man att utmana målvakt ikon. Rymd astronom är några spännande
aktiviteter man kan utforska och testa på Teknikens Hus.

En aktivitet i Mars månad var en konstvandring.. Genom att besöka några vackert målade gång och
cykel tunnlar som finns inom Luleå Kommun. De flesta målningarna är gjorda utav ungdomar
boendes i Luleå som på skapat olika motiven.

Fullt ös! Med dennas bild kan man få vårkänslor.

En populär och uppskattad aktivitet är, ett besök på en utav stadens underhållnings ställen. Där
kan man äta och umgås och se på ex en ishockey, fotbolls match eller utmana kompisarna i
bowling
Ett sådant besök kräver att vårdnadshavare har gett sitt godkännande till personal. Varför?
Undrar du kanske! Det lite dyrt och det är en annorlunda miljö och är förlagd på kvälls tid.

Man kan även gå och titta på nya häftiga sporter med kompisarna. En ny inomhus sport som kom
förra året var rullskridskor action. Här är det tjejer i en tuff match, som några ungdomar och
personal var och tittade på.

Det var allt för denna gång. Nu har du som läsare fått en liten inblick i olika aktiviteter man kan ta
del utav under på korttids.

Strandvallens korttidsboende

