”minfritid.nu” arrangerar

BEACHPARTY
på Dalarö!

För ungdomar
10-21 år
som behöver
extra stöd.

16 augusti
kl 11-20

Bussresa ordnas tur och retur från varje kommun till
Dalarö.

ANMÄLAN

Varje kommun ordnar med personal som följer med som
stöd för hela gruppen. För ungdomar som behöver mer
individuell hjälp krävs att en stödperson medföljer.

www.haninge.se/funktionshinder

Om du har frågor angående stöd och hjälp för din ungdom hör av dig till kontaktpersonen i din kommun.

SÅ HÄR SER DAGEN UT:
Ca kl 10–10.30
Busstransport avgår från din kommun
Kl 11–12
Samling och lunch på Dalarö
Kl 12–16
Träffa kompisar och prova på aktiviteter:

Din anmälan gör du på
Du kan även ringa och göra din anmälan (se kontaktuppgifter på baksidan).
Bekräftelse skickas ut under vecka 24. Den innehåller
mer information om tid och plats för bussen, klädsel m m.

Sista anmälningsdag är den 8 juni.

LATSER!

BEGRÄNSAT ANTAL P

FÖRST TILL KVARN!

Handboll, fäktning, kampsport/självförsvar, dans,
jympa, klättring, kajaker, bad, beachvolleyboll,
fiske, hundar, häst och vagn, minigolf, ribbåt,
konstverkstad, DJ-skola, bokbuss, schack.
Kl 16–20
Disco, grilla och träffa kompisar på fritidsgården
Kl 20
Bussar går tillbaka till din kommun.
Du som vill åka hem tidigare än kl 20 måste
ordna din hemresa själv.

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.
Detta ingår: Lunch, middag, frukt/fika, aktiviteter och
bussresor.

Information:
www.haninge.se/funktionshinder
www.minfritid.nu

För frågor om Beachparty:
Ann-Britt Öhrstig 08-606 82 74
ann-britt.ohrstig@haninge.se
Sussi Andersson 0739-13 02 54
s.andersson@haninge.se

Anmälan via telefon:
För dig som bor i Haninge kommun
Ann-Britt Öhrstig
08-606 82 74
För dig som bor i Huddinge kommun
Eliz Lindstrom
08-53 53 17 23
För dig som bor i Nynäshamns kommun
Monika Lundstedt
08-52 06 81 59
För dig som bor i Stockholms stad
Malin Bernt
08-50 82 84 43
För dig som bor i Tyresö kommun
Monica Wallin
08-57 82 92 26

