
KUL ATT DITT BARN VILL VARA MED PÅ DAGKOLLO I 
HÄSTHAGEN! HÄR KOMMER LITE MER INFORMATION.

Ca 15-20 ungdomar och två-tre äldre ledare samt en föreståndare är dina 
ledare under dagkolloveckan. 
Vi kommer att öppna kl 8.00 och stänga kl 17.00. Under hela tiden har vi 
naturligtvis ledare på plats. 10.00-14.00 har vi gemensamma aktiviteter. Vi vill 
därför att du kommer senast klockan 9:45. Vi förväntar oss att alla barn är med 
på de gemensamma aktiviteterna. Timmarna 8.00-9:45 och 14.00-17.00 är 
alltså ”frivilliga” och du kommer och går hem när det passar dig. Det är viktigt 
att du anmäler dig hos någon ledare när du kommer och meddelar när du går. 
Kryssa även i närvarolistan varje dag när du kommer och när du går. Om det är 
något särskilt vi behöver veta om barnet kan du prata med någon av de äldre 
ledarna första dagen. Vi kommer under några av veckorna dela upp barnen i 
mindre grupper och därför vill vi gärna veta om barnet vill gå i samma grupp 
som någon eller några kompisar. Även detta löser vi första dagen på lägret. 

Vi har vår samlingslokal vid Strömsnäsgården, mellan Rosta Gärde och Svartån. 
Bil: Parkering på Hästhagsvägen, infart från Åbyvägen, gå över bron och längs 
med fotbollsplanerna så långt ni kommer.  
Cykel från centrum: Cykla längs med Svartån västerut. När du passerat de sto-
ra fotbollsplanerna svänger du höger och fortsätter längs vägen tills du kommer 
fram till Strömsnäsgården.
Lokalbuss från centrum: buss nr 7 (mot Björkhaga) till Stödjegränd Solhaga. En 
kort promenad längs med fotbollsplanerna så är ni framme!  
  
Lämpliga kläder för idrotts- och friluftsaktiviteter. Extra kläder om det blir 
regn. Badkläder om det blir vattenlek. Vi badar inte på dagkollo. 
 
Du ska ha eget lunch och mellanmål med Dig. Vi äter c:a kl. 11.30. Kylskåp och 
micro finns. Ta gärna med något som kan ätas kallt ett par av dagarna, så blir 
det inte så långa köer vid våra microugnar. Vissa av veckorna samarbetar vi 
med Rotary och då kommer vi kunna erbjuda att köpa till lunch och mellanmål. 
Barnen får inte köpa fika i kiosken på eftermiddagarna, men det går bra efter 
att barnet har gått hem från kollot. 

Vi kör ändå! Vid extremt kraftigt dagsregn får vi ta till en reservplan. men vi 
samlas alltid vid Hästhagen!

Barnen får inte använda sina mobiler på dagkollo. Vi fokuserar istället på full 
fart, lek och äventyr! Behöver du få tag på ledarna i Hästhagen finns de på 
kollotelefonen. Numret får du första dagen. OBS!! Detta nummer finns bara 
under dagkollodagarna kl 8.00-17.00. Frågor före dagkollot: Maila Karin på 
karin@kfumorebro.org. 

Vi påminner om att barnet måste stanna hemma vid sjukdom. 
Välkommen till Hästhagen! Det kommer att bli kul! 
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