
 

 

 

VÄLKOMMEN TILL TONÅRSHÄNG! 
Vad kul att du vill vara med på tonårshäng i Hästhagen! Här kommer lite mer information.  

ORGANISATION OCH HITTA DIT 
Vi har ca 20 platser för deltagare i årskurs 6-8 per vecka. 
Ca 5 ungdomar och en äldre ledare är ledare under 
veckan. Vi kommer att öppna kl 9.00 och stänga kl 
16.00. Under hela tiden har vi naturligtvis ledare på 
plats. 10.00-14.00 har vi gemensamma aktiviteter. Vi vill 
därför att alla deltagare kommer senast klockan 9:45. 
Tiden 9.00-9:45 och 14.00-16.00 är alltså ”frivilliga” och 
deltagarna kommer och går hem när det passar. Om det 
är något särskilt vi behöver veta om deltagaren kan ni 
prata med den äldre ledaren första dagen. Första dagen 
samlas vi vid minigolfbanan. Bil: parkering på 
Hästhagsvägen, infart från Åbyvägen. Buss: Linje nr 7 
mot Björkhaga, hållplats Stödjegränd Solhaga. Gå längs 
med fotbollsplanerna.  
 
AKTIVITETER OCH UTRUSTNING 
Tonårshäng i Hästhagen är ledarledda aktiviteter för 
ungdomar i årskurs 6-8. Vi kommer att paddla, spela 
frisbeegolf, klättra, spela minigolf och göra massor av 
andra roliga aktiviteter tillsammans. Vi är utomhus 
oavsett väder så ta med extra kläder vid dåligt väder 
och ett extra ombyte om du blir blöt under någon 
aktivitet. Välj kläder som är lämpliga för aktiviteter 
utomhus och smörj med solskyddsfaktor om det 
behövs. 

MATSÄCK 
Du tar med dig egen lunch och mellanmål. Ta inte med 
godis, chips och läsk. Vi äter lunch ca kl 12:00. Kylskåp 
finns. Glöm inte vattenflaskan!  
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Vi följer myndigheternas rekommendationer och 
restriktioner för att minska spridningen av Covid 19. Vi 
håller de som anmält sig uppdaterade om läget ifall det 
skulle ske förändringar. Vi tillämpar även i år fri av- och 
ombokning i mån av plats. Hästhagen är ett stort 
område med omgivande vägar och vattendrag. Om 
deltagaren avviker från området utan att meddela, 
gravt bryter mot reglerna eller inte lyssnar på ledarnas 
instruktioner kommer vi av säkerhetsskäl att avbryta 
veckan för deltagaren.  

KONTAKT 
Behöver du få tag på ledarna i Hästhagen under veckan 
så finns vi på kollotelefonen, 070-6611983. Frågor inför 
veckan: Maila Karin på karin@kfumorebro.se. 
 

 

 


