VÄLKOMMEN TILL ÅRETS FAMILJETRÄFF
24 - 26 AUGUSTI 2018

Om Lilla Tyresö

Lilla Tyresö Vandrarhem ligger en halvtimme från centrala Stockholm på en kulturhistorisk
mark i skärgårdsmiljö. Vandrarhemmet har med sina vackra och rejäla villor med tiden
formats till en fridfull oas för övernattning, möten och konferenser. Platsen var Prins
Eugens sommarbostad i många år. Läs mer om Lilla Tyresö Vandrarhem här

Program
FREDAG
13.00 - 15.00

Fika från kl 13.00, tillgång till rummen från kl 15.00

15.00 - 16.30

ED-teamet från Karolinska kommer

17.00

Brännboll

18.30

Middag

LÖRDAG
07:30

Frukost

Tidig förmiddag

Avresa från Lilla Tyresö till Djurgården för de som valt det. Vi åker bil
tillsammans och tar båt från Kvarnholmen. Parkeringsplatser finns

11.30 - 16.00

Aktiviteter på Djurgården eller vid Lilla Tyresö. Välj bland aktiviteterna
här nedan.

16.30

Båten avgår från Djurgården

18.30

Middag

SÖNDAG
07.30 - 09.30

Frukost

10.00

Årsmöte

11.00

Utcheckning - städat och klart

Aktiviteter under lördagen
Välj en av följande aktiviteter på Djurgården eller på Lilla Tyresö. Meddela oss i samband
med anmälan till träffen. Aktiviteterna betalar föreningen (vi betalar endast entrén på
Gröna Lund, åkband får du bekosta själv). Lunchen på lördagen betalar du själv.
Aktiviteter på Djurgården
Skansen, läs mer på skansen.se
Här kan du se våra svenska djur men du kan också:
• Besöka Lillskansen, barnens egen djurpark (kostar inget extra).
• Leka i Ekorrparken och Päronparken.
• Hjälpa till i Skånegården.
• Mata sälarna och lära dig hur sälarna tränas.
Vasamuseet, läs mer på www.vasamuseet.se
Här får du uppleva historien om världens enda bevarade 1600-talsskepp:
• Familjevisning, en gång i timmen (40 min, 4-10 år, kostar inget extra).
• Guidad visning, en gång i timmen (25 min, kostar inget extra).
Junibacken, läs mer på www.junibacken.se
Ett upplevelsehus med fokus på barnlitteratur där du kan:
• Åka sagotåget
• Se teatern ”Pippi flyttar in i Villa Villekulla”
Gröna Lund, läs mer på https://www.gronalund.com
Nöjesparken med massor av attraktioner och upplevelser:
• Åk Ikaros, Insane eller Blå tåget.
Aktiviteter på Lilla Tyresö
Du kan också välja att stanna kvar på Lilla Tyresö och besöka Tyresö slott (visningar 12.30
och 14.30), bada eller upptäcka omgivningarna. Läs mer här:
http://www.lillatyreso.se/att-göra-erbjudanden-31692356

Hitta hit
Kör väg 73 söderut från Stockholm. Väg 73 nås från E4:an och Söderledstunneln. Sväng
av mot Tyresö, väg 229, och följ skyltarna mot Tyresö. När du kommer till Tyresö följer du
skyltarna mot Tyresö Slott, rakt fram genom 5 rondeller. I den sjätte tar du höger mot
Tyresö Slott och vandrarhemsskylten. Tag vänster mot slottet, in på Kyrkvägen. Sväng
sedan till höger vid skylten L Tyresö. Kör över bron. Parkeringen ligger till höger efter
bron.
GPS: WGS84: N 59° 14.0985', E 18° 18.4715'
Decimal: 59.235, 18.3079

Anmälan
Anmälan skickar du till: jennyeriksson@telia.com senast 3 augusti. Meddela vilka som
kommer och de aktiviteter ni vill vara med på. Meddela även eventuella allergier eller
behov av specialkost.
I år har vi en lite mer påkostad träff, därför tar vi en frivillig avgift på 500 kr per familj eller
200 kr per person. Sätt i beloppet på plusgiro 429 85 90- 3.

Kom ihåg
• Ta med egna sängkläder.
• Ta med badkläder om du blir badsugen.
• Betala den årliga medlemsavgiften innan träffen (300 kr för familjemedlemskap eller 100
kr för enskild medlem), till plusgiro 429 85 90- 3. Glöm inte att ange namn och adress.

Välkomna hälsar vi i styrelsen,
Ia, Mette, Mats, David, Felix, Susanne och Jenny

