
Familjecentralen Nyckelspiken finns på 

Storgatan 20 i Bengtsfors 

Öppen förskola Nyckelspiken 

Måndag: 09.00-13.00 0-6 år 

Onsdag: 09.00-13.00 0-1,5 år 

Fredag: 09.00-12.00 0-6 år 

 

Kontaktinfo: 

E-post: familjecentralen.nyckelspiken@bengtsfors.se 

Telefon: 0531-52 62 98 alt. mob: 070-983 28 83 

Sociala media: 

: nyckelspiken 

: Familjecentralen Nyckelspiken 

Hemsida: 

www.bengtsfors.se sök Familjecentralen Nyckelspiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:familjecentralen.nyckelspiken@bengtsfors.se
http://www.bengtsfors.se/


Om Nyckelspiken 

 
Familjecentralen Nyckelspiken är en 

mötesplats för barn i åldern 0-6 år och 

deras föräldrar.  

 

Här finns möjligheten att: 

 sjunga och röra på sig 

 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 

 ställa frågor som rör ditt barns utveckling och hälsa 

 fika tillsammans, fikar gör vi vid bordet. 
 

När du besöker oss har:  

 du ansvar för ditt barn vid lek, fika och toalettpaus. 

 du ansvar tillsammans med ditt barn för att plocka upp efter er 

innan ni går hem. 

 du en mobilfri stund. 

 

Vi vill att du fyller i besöksstatistiken innan du går. 

Fika kostar 20:- men en kopp kaffe eller te kostar inget. (Barn fikar gratis) 

Har du/ni allergier har vi alltid mjölkfria produkter, vi har också glutenfritt 

bröd  i frysen, säg till så plockar vi fram. OM du glömmer en blöja har vi en 

extra som du kan få. 

 

Välkommen! 

About Nyckelspiken 

 

The family center Nyckelspiken is a meeting place for children 

aged 0-6 years and their parents. 

 

Here you have the opportunity to: 

 sing and move 

 meet other children and parents 

 play and exchange experiences 

 participate in community and activities 

 Get advice and support on issues related to children and families 

 Ask questions about your child's development and health 

 Have a coffee together, we eat at the table. 

 

 

When you visit us: 

 You are responsible for your child during play, coffee and 

toilet break. 

 You are responsible together with your child to pick up 

after you before you go home. 

 You have a mobile free moment. 

 

We want you to fill in visitor statistics before you go. 

 

Coffee and something to eat costs 20 SEK (Kids are free) - but only a 

cup of coffee or tea is free. 

If you have allergies, we always have milk-free products. 

Gluten-free bread is in the freezer, just tell us and we pick it up. IF 

you forget a diaper we have an extra that you can get. 

 

Welcome! 


