
FSDBs Föräldraråds  
MAMMAHELG 1-3 juni, 2018 

 

Välkommen till Söderhamns skärgård! 

Nu är det dags att åka över Dalälven igen. 
Det var ett tag sedan mammorna hittade norrut. 
Vi kommer att spendera helgen i Söderhamns skärgård. Blandar 
kultur, bastubad och båttur till Skärsåfiskeläger med trevlig 
samvaro, vila och glada skratt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bor i nyrenoverade 

kampingstugor i Stenö – 

Söderhamns skärgård.  

 

 

 

 

 

Söderhamn ligger ca 2 timmar 

norr om Stockholm.  

Behöver du flyga, så går tåg till 

Söderhamn direkt från Arlanda 

– mycket lättrest med andra 

ord ☺ 

 

Du betal ar 1 000 kronor. FSDB bekostar resten!  

I priset ingår resa, logi, frukost, lunch och middag på lördagen. 

Inträde kulturaktivitet, bastuflotte samt taxibåt för lördag kväll. 

Medtag sängkläder, handdukar och badkläder!  

Anmälan och resebeställning via FSDB:s kansli senast 22 april: Mail: 

emil@fsdb.org   

Frågor besvaras av Nina Wiik på Tel 070-624 78 57 



Program 

 

 

Fredag 1 juni  

Hämtning vid tåg (eller på det sätt man kommer hit), 

och färd till Stenö.  

Kvällen avnjuter vi med promenad i omgivningarna. 

Bastubad för de som känner för det samt grillning vid 

stugorna 

Lördag 2 juni 

Avslappnade uppvaknande samt frukost  

Förmiddagen kommer vi att vara kulturella på 

Hälsingskt vis. Lunchen intar vi i det fria. 

Eftermiddagen blir som vi gör den till med vila, prat 

och allmänt häng. 

Vi kommer sedan att åka med båten HULDA till Stenö 

fiskeläger för att inta en middag på kulinariska 

fiskrestaurangen Albertina. 

 

 

 

 

 

Lördag forts.. 

Vi bussas tillbaka till stugorna efter en härlig måltid. 

Sedan blir det en skön kväll i goda vänners lag. 

Söndag 3 juni 

Frukost, städning och utkvartering.  

Skjuts till tåg etc. för avfärd hemåt. För de som 

lämnar sent ordnas lunch även på söndag. 

 

 

Då jag har kunskap om platsen vet jag att det kan vara 

något kallt ibland på dessa breddgrader! 

Mössa och fingervantar är inte fel att packa ner. Sedan 

hoppas jag att vädret visar sig på den allra bästa sidan.  


