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Skärgårdsläger 2018 

Snabbkomihåg 
 

 

 

 

 

 
• Lägret börjar 27 juni kl 9:00 i Stocksunds hamn 

• Lägret avslutas 7 juli med en familjedag på Idskär, glöm inte att 
anmäla er.  

• Kläder efter väder och gärna stövlar (flytväst finns) 

• Sängkläder (ej sovsäck) 
• Fickpengar max 500kr 

• Undvik att ta med värdesaker som tex datorer 
 

• Glöm inte att anmäla ev. adressändring, allergier, 
gruppönskemål samt deltagande i Familjedagen till oss på mejl 
info@klartskepp.se 

• Lägerchef är Daniel Lindefors som nås på 070-718 54 72 eller 
daniel@klartskepp.se  
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Välkomna till familjedag på Idskär 

 
Som en avslutning på Skärgårdslägret i sommar bjuder vi in till en familjedag på ön. Belle 
Amie kommer då också ligga på Idskär. 
 

Program för lördagen den 7 juli  

 
11.00  Hämtning med båt vid Bogesunds brygga  

(se vägbeskrivning nedan. Där går det bra att parkera).  
 
11.30 Runvandring på ön i grupper där deltagarna får berätta vad de gjort under lägret. 
 
12.30 Vi bjuder på en enklare lunch med kaffe 
 
13.30 Utdelning av diplom och Förarintyg för fritidsbåt 
 
Ca 14.00 Hemfärd påbörjas. För de deltagare som eventuellt inte har familj på plats 

ordnar vi transport tillbaka till Stocksunds hamn 
 
 
För att vi ska kunna göra en planering när det gäller mat och båttransport behöver vi veta hur 
många personer som kommer och besöker oss.  
 
Mejla senast 1/7 till: info@klartskepp.se  

• Deltagarens (barnets) namn 
• Antal deltagare 
• Ev specialkost 
• Egen båt/ Transport från Bogesund 

 
Länk till vägbeskrivning till Bogesunds brygga, bryggan ligger där det står Fridhem på kartan 

http://kartor.eniro.se/m/JjrlS 

 

Välkomna! 
 

 


