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BEACHPpåADalarö!
på Dalarö!
”minfritid.nu” arrangerar

För ungdomar
12–21 år
För ungdomar
som
behöver
12–21
år
extra
stöd
som behöver

extra stöd

17 juni 2016
kl 12–19.30
16 juni 2017
kl 12–19.30

ELDSHOW

Magnus Jarlöv minglar
på Beachpartyt

Kom och var med på Beachpartyt på Dalarö
en dag på sommarlovet!
Här kan du prova på en massa roliga aktiviteter, grilla, dansa och
träffa kompisar.
Det går buss från varje kommun till Dalarö på förmiddagen och
tillbaka på kvällen.
Varje kommun ordnar personal som följer med som stöd för hela
gruppen. Om du behöver mer stöd än så måste du ha med en stödperson. Om du har frågor om stöd och hjälp är du välkommen att
höra av dig till kontaktpersonen i din kommun.

SÅ HÄR SER DAGEN UT
Cirka kl 10.30 – 11.00
Bussen går från din kommun
Kl 11.30 – 12.00, 12.00 – 12.30
Lunch på Dalarö
Kl 12.30 – 16.00
Träffa kompisar och prova på olika aktiviteter som
judo, klättring, cheerleading, cirkus, konstverkstad,
friluftsliv, miljöverkstad, dans, spel, hästar, ormar,
massage, spel, bokbuss, kajaker, ribbåt, badminton.
Raggarbilar kommer på besök.
Kl 16.30 – 19.30
Hamburgergrillning, scenshow och disco
på Dalarö fritidsgård.
Kl 19.45
Bussar går tillbaka till din kommun
Du som vill åka hem tidigare än kl 19.45
måste ordna din hemresa själv.

ANMÄLAN
Din anmälan gör du på haninge.se/beachparty
Sista anmälningsdag är den 17 maj.

Begränsat antal platser!

Beachpartyt är ett samarrangemang mellan
kommunerna: Haninge, Huddinge, Nynäshamn,
Stockholms stad och Tyresö.
Kostnad: 100 kr (kommunen skickar faktura).
Stödperson/ledsagare följer med gratis, mat ingår.
Det här ingår i avgiften: Lunch, mellanmål,
hamburgare, alla aktiviteter och bussresor.

Information
haninge.se/beachparty

För frågor om Beachparty
HANINGE KOMMUN
Tomas Andersson 08 – 606 89 47
tomas.andersson@haninge.se
Ann-Britt Öhrstig 08 – 606 82 74
ann-britt.ohrstig@haninge.se
HUDDINGE KOMMUN
Eliz Lindström 08 – 535 317 23
eliz.lindstrom@huddinge.se
NYNÄSHAMNS KOMMUN
Monika Lundstedt 08 – 520 681 59
monika.lundstedt@nynashamn.se
STOCKHOLMS STAD
Malin Bernt 08–508 02 509
malin.bernt@stockholm.se
TYRESÖ KOMMUN
Susanne Svidén 08 – 578 291 03
susanne.sviden@tyreso.se

