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Nu startar vi med LEGO-workshops! 
 
 
LEGO, en tidslös hobby för personer i alla åldrar. LEGO uppstod faktiskt redan på 1930-talet då man först 
hade klossar i trä och som senare utvecklade sig till dagens bitar i plast. Under 80-talet byggdes det mycket 
med klassiska bitar samtidigt som det kom modeller i olika tema. Idag har modellerna tagit över mer och 
mer och återspeglar det som är modernt för tillfället. Häftigt just nu är LEGO med teman av Minecraft, Star 
Wars, robotlego, tekniklego, minifigurer och superhjältar. LEGOt har också influerats till att ha mer ”mjuka 
värden” där det handlar om vänner, familjer, djur och en precis nysläppt produkt har efter års av 
påtryckning en figur med som använder rullstol. 
 
Funkibator har under ett halvår arbetat med teknikträffar och ur dessa har det nu vuxit fram ett behov och 
önskemål om rena LEGO-workshops. Vi startar och lanserar nu den första aktiviteten av det här slaget. Det 
här har föregåtts av ett rejält inköp om 50 kilo LEGO där vi både har klassiska bitar och modeller från både 
dåtid och nutid. Till den första träffen kommer det 10-15 personer som tillsammans kommer sortera, 
bygga, göra modeller. 
 
Funkibators ordförande, Stefan Johansson, kommer att vara på plats och introducera aktiviteten. Han 
förmedlar att det här handlar om att barn-, ungdomar, unga vuxna och vuxna ska hitta vänner, träna sig 
socialt och ha ett utbyte med varandra samtidigt som man gör något kul och konkret med händerna. LEGO 
kommer sedan influera hela organisationen där fullt med LEGO-boxar med bitar i kommer vara utplacerade 
i hela huset. Vi kommer använda det vid konferenser och utbildningar. Vi kommer att plocka med bitar 
kring lunchborden och LEGO-workshops kommer att arrangeras regelbundet för barn och ungdomar. 
 
Välkommen till den första LEGO-workshoppen nu på söndag! 
 
 
 
Dag och t id:  söndag 7/2 kl 14:00. 
 
Plats:  Funkibator, Infanterigatan 10, Växjö. 
 
Ledare på plats:  Stefan Johansson, 0708 - 16 53 98, stefan.johansson@funkibator.se  
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