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Kultur och Fritid tar nu ett steg mot
öppnande av sina verksamheter
Efter regeringens besked under torsdagen tar Kultur och Fritid nu ett steg
mot öppnande av sina verksamheter. Vi är försiktiga och tar stor hänsyn till
rådande smittläge.
Utifrån dagens rekommendationer från Regeringen och
Folkhälsomyndigheten fattas följande beslut.
•

Sockerbrukets ungdomsverksamhet öppnar för ungdomar födda
2005 eller senare. Verksamheten kommer bedrivas i mindre
grupper anpassat på ett smittsäkert sätt. Även Margetelunds
fritidsgård öppnar så snart som möjligt. För äldre ungdomar
kommer digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter erbjudas.

•

Badhuset, idrottshallar, Idrottens hus, Lidköping Sparbanken
arena ishallen öppnar för föreningsverksamhet för barn födda
2005 eller senare.

•

Utomhusanläggningarna, isstadion och konstgräsplanen på
Framnäs, öppnar för föreningslivet för alla åldrar.

•

Biblioteken har fortsatt stängt men fortsätter med distansservice.
Barnverksamhet i mindre anpassade grupper startar. Bokning av
datorer tillåts.

•

Konsthallen håller fortsatt stängt men erbjuder digital service
samt startar med konstpedagogisk verksamhet för barn 2005
eller senare.

•

Vänermuseet är fortsatt stängt men erbjuder
utomhusutställningar. De öppnar upp för barnverksamhet i
mindre anpassade grupper.

Dialog tas med varje förening för att kunna genomföra verksamhet på ett
smittsäkert sätt.
Beslutet är taget av Kultur och Fritidsnämndens ordförande Roger Ahlén (S)
och gäller från och med 25/1 till 7/2

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun
Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till
Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott
och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det
vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen
och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag
att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en
välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.
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