
Om Nyckelspiken

Familjecentralen Nyckelspiken är en mötesplats för barn i åldern 0-6 år och deras 
föräldrar

Vi har öppet måndagar och onsdagar mellan klockan 09.00-13.00

Måndagar: Öppen förskola (för hemmavarande barn upp till 6 år)

Onsdagar: Baby Café (Öppen förskola)

Här finns möjligheten att:

♥ träffa andra barn och föräldrar
♥ leka och utbyta erfarenheter
♥ delta i gemenskap och aktiviteter
♥ få råd och stöd i frågor som rör barn och familj
♥ väga och mäta barnen
♥ delta i babymassage
♥ fika tillsammans 

Familjecentralen Nyckelspiken är ett samarbete mellan Bengtsfors kommun och 
Närhälsan, Det vill säga ett samarbete mellan den öppna förskolan, 
mödravårdscentralen, barnavårdscentralen samt IFO (individ och familjeomsorgen).

När du besöker Nyckelspiken

När du besöker oss på Nyckelspiken tillsammans med ditt/dina barn vill vi gärna att 
du:

♥ frågar oss om du undrar över något
♥ tar ansvar för dig och ditt/dina barn
♥ fikar i fikarummet
♥ fyller i besöksstatistiken
♥ hjälper till att plocka i ordning tillsammans med ditt barn när dagen är slut
♥ har en mobilfri stund.

En dag på Nyckelspiken

09.00 Nyckelspiken öppnar

10.00 Samling med sånger, ramsor och sagor.

10.00-12.00 Fika finns i fikarummet.

13.00 Nyckelspiken avslutas för dagen. 

Vi finns på Storgatan 20.

Telefonnummer: 0531- 52 62 98 eller 070-983 28 83

Vi finns på Facebook: Familjecentralen Nyckelspiken.



About Nyckelspiken 

The family centre Nyckelspiken is a meetingplace for children in the age of 0-6 years 
and their parents. 

Open hours are Mondays and Wednesdays between 9.00-13.00 

Mondays: Open preschool for children that is at home with a parent 

Wednesdays: Baby Café (even for siblings) 

At Nyckelspiken there is a possibility to: 

 meet with other children and parents 
 play and exchange experiences 
 participate in community and activities 
 get advise and support in questions concerning children and family 
 weigh and measure your children 
 participate in babymassage 
 have a coffee/tea together  

The familycenter Nyckelspiken is a collaboration between Bengtsfors muncipality 
and the health care center. i.e. a collaboration between the open preeschool, child 
health unit and the individual and family care centre 

When you visit Nyckelspiken 

When you visit us at Nyckelspiken together with your child/children we would like you 
to:  

 ask us any questions you have been thinking about 
 take full responsibility for yourself and you child/children 
 have your coffeé/tea in the kitchen 
 fill in the visit statistics form 
 help your child/children to tidy up after the day is over 
 have a mobilefree time 

A day at Nyckelspiken 

09.00  Nyckelspiken opens 

10.00  Gatehering with songs and storyies  

10.00-12.00  Coffeé/tea and some snacks are served in the kitchen 

13.00  Nyckelspiken is closing for the day 

 

You can find us at Storgatan 20 in Bengtsfors 

Phone no: 0531-52 62 98 or cell: 070-983 28 83 

You can find us at Facebook: Familjecentralen Nyckelspiken. 

 

 

 

 


