
 

Här gäller Kompiskortet i Alvesta kommun 
Det är viktigt att du kollar upp vad som gäller hos varje arrangör/verksamhet och hur det ser ut med tillgängligheten inför besök med rullstol eller rullator. 

Listan uppdaterad: 2022-05-23 

Verksamhet Hemsida Kontaktperson Telefon E-post Gäller för 

ABF Södra Småland  
Rönnedalsvägen 25 
Alvesta 

https://www.abf.se/distri
kt--avdelningar/abf-
kronobergs-lan/abf-
sodra-smaland/ 

Karin Ohlsson 072-503 57 52 karin.ohlsson@abf.se  Stödperson med gratis vid 
entréavgift, deltagaravgift 
och medlemskap. 

Alvesta Folkets hus 
Allbogatan 17 
Alvesta 

www.alvestafolketshus.se   0472-154 48 info@alvestafolketshus.se  Stödperson följer med gratis 
vid alla evenemang som 
arrangeras av Alvesta Folkets 
Husförening. Obs! Många 
evenemang i huset 
arrangeras av andra, kolla 
därför om det gäller på det 
evenemang du vill besöka. 

Alvesta Golfklubb 
Kronobergshed 
Moheda 

www.alvestagolf.se Klas Eriksson 0472-40140 klubbchef@alvestagolf.se 1. Footgolfbanan 
2. Prova på golf på klubbens 
övningsområde. Utrustning 
finns att låna. 
 

Alvesta Hundklubb 
Kronobergshed 
Höganäs 1, Moheda 

https://alvestahundklubb.
se/ 

Ann-Christine Erngård - info@alvestahundklubb.se  Stödperson med gratis vid 
medlemskap. 

Alvesta Jazz & Blues www.alvestajazzoblues.se  Jan Strand 070-271 99 19 alvestajazzoblues@gmail.com  
je.strand@telia.com  

Stödperson med gratis vid 
inträde till konsert. 
OBS! Trappa ned till lokalen 
med trapphiss. 

https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-kronobergs-lan/abf-sodra-smaland/
https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-kronobergs-lan/abf-sodra-smaland/
https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-kronobergs-lan/abf-sodra-smaland/
https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-kronobergs-lan/abf-sodra-smaland/
mailto:karin.ohlsson@abf.se
http://www.alvestafolketshus.se/
mailto:info@alvestafolketshus.se
http://www.alvestagolf.se/
mailto:klubbchef@alvestagolf.se
https://alvestahundklubb.se/
https://alvestahundklubb.se/
mailto:info@alvestahundklubb.se
http://www.alvestajazzoblues.se/
mailto:alvestajazzoblues@gmail.com
mailto:je.strand@telia.com


Alvesta Musikkår https://www.facebook.co
m/vislandaalvestamusikka
r 

Joakim Sjö 073-562 77 91 sjo.joakim@gmail.com  Stödperson med gratis vid 
inträde till konsert. 
 

Biblioteket Alvesta 
Biblioteket Grimslöv 
Biblioteket Lönashult 
Biblioteket Moheda 
Biblioteket Vislanda 
 

https://bibliotek.alvesta.s
e/ 
sv/web/arena/startsida 

- 0472-152 69 
0470-152 74 
0472-152 76 
0472-151 61 
0472-155 96 

alvesta.bibliotek@alvesta.se  
grimslov.bibliotek@alvesta.se 
lonashult.bibliotek@alvesta.se 
moheda.bibliotek@alvesta.se 
vislanda.bibliotek@alvesta.se 
 

Stödperson med gratis vid 
evenemang med inträde. 

Equmenia Alvesta 
Storgatan 36, Alvesta 

https://equmeniakyrkan.s
e/alvesta-moheda/scout-
alvesta/ 

Elina Comstedt 073-649 70 81 elina.comstedt@equmeniakyrka
n.nu  

Stödperson följer med gratis 
på scoutkvällar och 
ungdomskvällar. Läs mer på 
hemsidan. 

Hanaslöv 
Utförsåkning, Downhill-
cykling 

www.hanaslov.se  Markus Olofsson 
Driftansvarig 

0472-150 01 markus.olofsson@alvesta.se  Stödperson följer med gratis 
vid köp av liftkort. Gäller 
både sommar och vinter. 

IFK Grimslöv 
Idrottsvägen, Grimslöv 
Fotboll, boule och 
sommarbingo 

https://www.laget.se/ifkg
rimslov/ 

Charlotte Lindahl 070-257 55 84 ifkgrimslov@gmail.com  Stödperson följer med gratis 
vid inträde till matcher. 

Kulturkällaren 
Allbotorget 6C 
Alvesta 

www.alvesta.se  Peter Johansson 0472-150 03 peter.johansson3@alvesta.se  Stödperson följer med gratis 
vid evenemang med inträde. 
OBS! Trappa ned till lokalen 
med trapphiss. 

Salens  
Fiskevårdsområdesförening 
Fiskekort köps på olje-
shejken i Alvesta och 
Matöppet i Gemla samt via 
ifiske.se. 

www.ifiske.se  Anders Koskull 0472-100 02 anders@engaholm.se  En kompis/stödperson fiskar 
gratis när inne-havaren av 
kortet köper ett fiskekort. 
Glöm inte att ta med 
kompiskortet när du fiskar. 
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Slätthögs Boll- och 
Idrottsförening 

https://idrottonline.se/Sla
tthogsBOIF-Fotboll/ 

Dick Strömberg 0472-790 05 sboif@sboif.com  Stödperson med gratis vid 
inträde. 

Spånens  
Fiskevårdsområdesförening 
Fiskekort köps på olje-
shejken i Alvesta och 
Matöppet i Gemla samt via 
ifiske.se.  

www.ifiske.se Mats Friman 070-651 52 91 mats.friman49@gmail.com  En kompis/stödperson fiskar 
gratis när inne-havaren av 
kortet köper ett fiskekort. 
Glöm inte att ta med 
kompiskortet när du fiskar. 
Kompiskortet ska kunna visas 
vid kontroll av fiskekort. 

Tyrolen  
Blädinge 
Alvesta 
Fest, bio, loppis 
 

www.tyrolen.se  Tyrolens vänner 
Blädinge 

073-835 80 94 info@tyrolen.se  Stödperson med gratis till 
samtliga evenemang. 

Utställningshallen 
Alvesta järnvägsstation 
våning 2 

www.alvesta.se  Peter Johansson 0472-150 03 peter.johansson3@alvesta.se  Stödperson följer med gratis 
vid evenemang med inträde. 

Virda Bad- och Sportcenter 
Grönkullavägen 10, Alvesta 

www.alvesta.se/se--
gora/Fritid/Sim--och-
sporthall/ 

Timothy Hansén 0472-151 05 timothy.hansen@alvesta.se  Stödperson med gratis vid 
entré för bad och gym. 

Vislandabadet 
Ängsvägen 1, Vislanda 

www.alvesta.se/se--
gora/Fritid/vislandabadet
/ 

Timothy Hansén 0472-151 05 timothy.hansen@alvesta.se Stödperson med gratis vid 
entré för bad. 

Vislanda Musikkår https://www.facebook.co
m/vislandaalvestamusikka
r  

Johnny Ringeborn 070-308 12 27 johnny.ringeborn@telia.com  Stödperson med gratis vid 
inträde till konsert. 
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